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Розд!л |!. 8!домост! про доходи

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в }кратн!

[1ерел!к доход1в

сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с{м'т

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривн!, у т. ч.: , \} оч.1 . _

6.:зароб|тнаплата,!нш!виплатитавинагороди,нарахован!1
; (випланен!) де:старанту в!дпов|дно до умов трудового : 

:

] або цив!льно-правового договору (кр!м вцплап' | - .

| 3азначенцху позшц!ях7, 3) : {- 
:

7. : дох!д в!д викладацько1, науково1 ! творно| д!яльност|, :

! медично] пра!{гики, !нструкгорсько1 та судд!всько| :

<ё

8' ; авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац!}

, майнових прав !нтеле!суальнот власност!

9. ; див!денди, проценти

:

13. ; ал!менти

|

'!4. : спадщина
! . . . . . . .. . . ....... . . . . .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... _ . . . . . . . . . . .

15. : отрахов! виплати, страхов! в!дшкодування, викупн!
: оуми та пенс!йн! виплати, що сплачен! де:с:аранту за
| договором страхування, недержавного пенс!йного

16 
; 
лох!л в!л в!лнтження рухомого та нерухомого майна

17. : дох!д в!д провадження п!дприсмницько| та незалежнот
; профес!йно} д!яльност!

! дох!д в!д в!дчуження ц!нних папер|в та корпоративних

; дох!д в!д передан! в оренду (строкове волод!ння та|або

: |нш! види доход!в (не зазнанен! у позшц!ях 6_19)

18

19

2о



Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра|ни декларантом

Ёазва кра|ни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют! перерахованого у гривн!

21''

1 ___-. 
' 

.*- | ('-* 
:1 -- | | :

.!:!

,!!!:-'-:::

:!1-"*

Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра|ни членами с!м'т декларанта

22.

Ёазва кра[ни

Розм|р доходу

в !ноземн]й валют! перерахованого у гривн!
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Розд|л !||. 8|домост! про нерухоме майно

А' [у[айно, що перебувао у власноот!, в оренд!чи на !ншому прав[ користування декларанта,та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23

24. : \{итлов! будинки

26. (вартири

2в. @адовий (данний) 
!

будинок

27. |-араж!

28. !нше нерухоме
майно

[1ерел!к о6'окт!в й|оцезнаходження об'окга (кра'[на, адреоа) 3агальна площа

(кв. м)

6ума витрат (грн) на

придбання

у влаон!оть

оренду чи

на !нше право

кориотування



Б. [у]айно, що перебувао у власност!, в оренд!чи на !ншому прав! користування
член!в о!м'| декларанта

[:|!оцезнаход.:кення об'окга (кра|на, адреоа)

30. *итлов!будинки

6адовий (данний)
будинок

|-араж!

!нше нерухоме
майно
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Розд!л ![. 8|домост! про транспортн! засоби

А. [ранопортн! заооби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на 1ншому прав! корисгування

декларанта, та витрати декларанта на п} придбання (користування)

['!ерел!к

транспортних заооб!в

[м|арка/модель

(об'ом цил!ндр!в двигуна, ку6. см' поц:кн!сть

двигуна, кБт' довжина, ом)

Р!к випуску

6ума витрат (грн) на

придбання

у влаон!оть

оренду чи

на !нше право

користування

!;'!!*-.:-|-:::
| : ', .- :
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[1ерел!к транспортних заооб!в
йарка/модель

(об'ом цил!ндр|в двицна, куб. ом,

потужн!сть двицна, к8т, довжина' ом)

Б. 1ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на [ншому прав!
користування член!в с!м'т декларанта

[|ов!трян!судна : 
- 

: :! 

-- 

! - !

:

::!,--:;.;-;
.!!

!!-; ;---:
!нш!засоби ; | :

1
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Розд!л [. Б!домост! про вклади у банках, ц!нн| папери та !нш| активи

А. 8клади у банках, ц!нн! папери та !нш!
декларанта, та витрати декларанта

активи, що перебувають у власност!
на придбання таких акгив!в (грн)

45.

46.

47.

48.

49.

6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших ; !

Ф!науоов.11х..у--с;-ан_о_Р.зх, у т. ч.: . .{-* 
!

, 
ном!1ал1на 

9аг_т!о_ть ц!нних папер!в, у т. ч.: ! | '4
^*--^! --- *_-*** 

1

придбаних у зв!тному роц! 1 ,--- ;

Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап!талу товариства, п!дприсмства'

Б. Бклади у банках, ц|нн! папери та |нш!

50.

62.

53.

; 
ном!1ал11а 

1агт!с-ть н11них пап"р|'

! Роз.м!р внеск!в до статугного (окладеного)
| кап!талу товариства, п!дприемства,

; 9гг31!з9ш!т

у тому ниол! за кордоном

член!в с!м'| декларанта

у тому чиол! за кордоном
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Розд!л [|. 8!домост! про ф!нансов! 3обов'язання

А. Ф1нансов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

64.

55.

56.

Б7'

58.

59.

Ёедержавне пено!йне забезпечення

!тримання зазначеного у розд!лах |||-! майна

[1огашення основно] суми позики (кредиту)

[1огашення суми процент!в за позикою

!нш! не зазначен! у розд!лах !!!-! витрати 
!

Б. Ф!нансов! зобов'язання член!в о!м'|декларанта (грн)

[1ерел!к ф!нансових зобов'язань }оього | ! том} висл! за кордоном

60.

61.

в2.

63.

в4'

1

; !обров!льне страхування

!:

: недержавне пенс|йне забезпечення : 
--1

] }тримання зазначеного у розд!лах !!!_[ майна ! .--
::
! ['1огашення основно] суми позики (кредиту) 

;

[1огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

[1ерел!к ф!наноових зобов'язань у тому чиол! за кордоном

3асв|дную правильн!сть зазначених у ц!й !екларац![ в!домостей

.*ча ?/у8
/ 

*ц---
-,--/,/ <,-==1 ,-:>' -:1#ь/'

(п|дпио) /
/,)

}'
:!

:о ] [р.
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!1рипл1тка 1. !екларащ1я заповтшосгься | подаеться особами, 3азначеними у пункт| 1 |

п|дункт1 ''а'' пункгу 2 частинлт пер|шо| сгатт\ 4, та особами, з:шначеними в абзат{! пер|цому частини пер:шот

статт| 11 3акону 9кра|ни "[1ро засади запоб1гання | проттц|| корупц||''. |{ри цьоплу особами, &}значеними в
абзац1 пер1пому частини пертшо| статт| 11 цього 3акону, в1доплост!. щодо вищат (вклад|в/внесйв) у деклараф|
не заз1{2}ч211оться.

2. ,{еклараттт заповн}о€ декцарац1то власнору{но чорнипьното або кульковок) ручко}о синього або

чорного кольору таким чином, що забезпечус в|льне читан11'{ внесених в|домостей.

3. 9 позиц1| 1 у раз|, якщо дек]1арантом у зв1тному роц| зм|нено щ>1звише' й'4 по батьков1, спо({атку

зазначасться нове щ;1звище, |м'д по батьков|, ау дул(ках - попередне щ:|звище, 1м'я, по батьков].'

!кщо декларант через сво| рел|г|йн1 переконанття в|дмовився в!д прийттяття реестраФйтного номера
обл|ково| картки платника податЁв та пов!домив про це в1дпов!дний орган доход|в 1 збор1в | мае про це
в|дм1тку у паспорт| цромадянина 9кра|ни, - у декларац|| зазначалоться серй та номер пасшорта фомадянина
9кра|ни.

(абзац д:угий тцнкту 3 прим|тки |з зм|напли, внесеними

зг!дно |з 3аконопл 9кра|ни в|д 04.01 '201з р. \ 406_[{1)

4. } позиц1| 2 зазначшоться в|домост| щодо м|стц проживан:гя 1з зазначен}{1м адреси т{итпа на

Ёнець зв1тного року.

9 раз| якщо назва адм|н|сщативно_територ1ально| одиниф (адреса тсатла) за3нала у зв|тному роф
зм|ни, що не в|добра;кено у паспорт! !ромадянина 9кра|ни - дек.]1аранта, - з,шначасться тако)к н;}3ва ст:1ном

на дащ 3аповнення декларац1|.

5. ]/ позиц|| 3 зазна.исться займана декларантом посада або посада, на ящ претендуе дек.]тарант.

6. 9 позиц|| 4 зазна.итоться в1домост| вйпов1дно до абзацу десятого частини шертшо| статт| 1 3акону

)/кра|ни ''[{ро засади запоб1гантш | протид|| корупц||''.

(щ,нкг 6 щ>им|тки |з зйналли, внеоеними зг|дно |з

3аконом }кра|ни в|д 14.05.2013 р. ]'{ 224-\41)

7. Б1домост! цро довтшну щанспортного засобу зазнач,}ються ли]це у цозиц1ях з7,з8, 42| 4з.

(пункт 7 прим|тки у редакц|| 3акону

9кра|ни вй 14.05.2013 р. }'{ 224-[{1)

8. )/ раз| в|дсутност1 окремих в|домостей у в|дпов|дному пол| ставиться щ)очерк.

9. Бйопдост| щодо ф|нансових су\4 заокруглк)}оться до щивн|.

10. 9 пол1 ''перерахованого у щивн1" у позиц1ях 21' - 22 | пол| ''у тому нисл1 за кордоном" у позиц|ях

45 - 64 з[шнач€шоться в|доплост1 за оф|фйним чрсом щивн| до в1дповйно| 1ноземно| валюти, установленим
Ёац1ональним банком 9кра|ни на день цроведення ф|нансово| операц1|.

11. [{оле ''сума виц>ат (щн) на пРтщбатптя у власйсть/оренд). чи на 1нтпе право кориотувантля'' у
позиц1ях 2з - 28, з5 - з9 | поле ''усього'' у шозиц|ях46,48,50, 56, 59 \62 заповнюсться, якщо разова в'|трата
(вкл4,/внесок) по кожн|й |з зазначених позиц1йу зв|тному роц| дор|втшос або перевипус 80 тис. щивень.

(шункг 11 прим1тки 1з зм1нами, внесеними зг|дно 1з

3аконом 9кра|ни в|д 14.05.2013 р. }х{ 224_\|{1)

11 ]. у полях "9сього'' та ''у тому числ1 за корАоном'' у позиц|ях 45 - 64 з,шначасться повне

наймещъання банЁв, !нтпих ф|нансових установ, товариотв' п|дприемств, орган|зац1й тощо, з якими у
дек]таранта чи.ътен1в його с|м'| наявн! в1дпов1дн1 в|дносини.

(щим|тч доповнено тунктом 11 
1 зЁдно 1з

3аконом }кра|ни в]д|4'05.20|3 р. \ 224-\{11)

12. {ос-тов!рн!сть внесених до декларац|| в!домостей засв1дчусться пйписом дек.]1аранта та

3азначенн'1м дати || з:!повненн'1.

13. Бланки леклараф| виготовд'1!оться у визначеному 1{аб|нетом \4|н|сщ1в 9кра|ни порддку.


