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2. 1\:!!оце проживання:

|-|р!звище, !н!ц!али, дата народження
Реоотрац!йний номер обл!ковот картки

платника податк|ы сер!я
та номер паспорта фомадянина укра1ни



А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в }кра{н|

Розд!л |!. 8!домост! про доходи

перел!к доход|в

/р& {-о
|

; зароб[тна плата' !нш! виплати та винагороди' ща]9::: !

' 
(ййачен!) леч1чанту в1дпов|дно до умов трудового ! ут8,8 /;

| аоо цив!льно_правового договору (кр|м вцплап' | 1

дох!д в|д викладацькот, науково1 1 творно! |]]::*:]]; !

медичнот практики' !нстру:сорсько1 та оудд!всько| :

;

шу,{4

:

14' , спадщина

Ёёайц1т'дбхфй'--' -

'!5 страхов1 виплати, страхов| в!дшкодування' викупн|

сум" 'а 
пенс!йн! виплати' що сплачен! декларанту за

договором страхування, недержавного пено!йного

17' : дох!д в!д провадження п!дприсмницькот та незалежно! 
|

:--------:
'!8. | дох!д в!д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних 1 

-

19 дох!д в1д передан1 в оренду (строкове волод!ння та|або 1 -_* : -_- 
:

!::

€м.



Б. @держан! (нарахован!) з джерел 3а межами }кра[ни декларантом

назва кратни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют; перерахованого у Фивн!

| 
- 

|

8. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами }кратни членами с|м'1 декларанта

--!--!-! !-*;-!
:!:---|-!-!

:

:-------------'----|-.-
!

;

1,-
'!----------------"",

' е

назва кратни

Розм!р доходу

3 !но3емн[й валют! перера)(ованок} у гривн!

22.



Розд!л !||. 8!домост| про нерухоме майно

А. ]\:|айно, що перебувае у власноот!, в оренд!чи на !ншому щав| користування декларанта'

та витрати д!'й"Ё"*." на придбання такого майна або на корисцвання ним

3емельн|д!лянки 
!.-

}(итлов| будинки

25 : (вартири

?7 !-араж|

28. : !нше нерухоме
, майно

;-.'--*--*-*-*".
:| 

-

перел!к об'екг!в й!сцезнаходження об'екга (кратна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

сума витрат (Фн) на

придбання

у власн!сгь

оренду чи

на !нще право

користування



Б. [/айно, що перебувае у влаоност!, в оренд! чи на !ншому прав! кориотування
член!в с!м'| де:шаранта

й|щезнаходження ф'екга (хратна, адреса)

29. : 3емельн|д!лянки

:]
30 ' *итлов!будинки ;

31 : квартири

/7 /-/ '-.. ;у2|

*12 8адовий (данний)
будинок

1

5б. | араж!
1

:

:

:

]34' , !нше нерухоме
, майно



Розд|л !\/. 8|домост! про транспортн|засоби

А. [ранопортн! заооби, що перебувають у власносг!, в оренд! чи на !ншому прав| кориотування

Автомоб!л!
легков!

: Автомоб!л|
: вантажн!
: (спец!альн!)

э7. Ёодн! засоби

[1ов!трян!судна

!нш!засоби

декларанта, та витрати декларанта на :! придбання (користування)

перел|к

транспортних засоб!в

марк'модель
(об'ем цил!цр!в двицна, цб' см, потркн!сть

двигуна, кБт, довжина, см)

Р!к випусц

ср!а витрат (Фн) на

пр:цбання

у влаон!сть

орещу чи

на !нще право

користування



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

[т/1арка/модель

[1ерел!к транспортних засоб!в ! коб,ем цил!ндр!в двигуна, цб. см, | Р!к випусц

потр<н!сгь двицна, к8т, довжина, см)

:

40. ; Автомоб!л! легков!

Автомоб!л! вантажн!
(спец!альн!)

., 

- 

1 

-

42. : 8одн! засоби

:

43 : ['!ов!трян1 судна

:14. : !нш|заооби

1 

-1

'?/т

41.

: 
---.1

.-
!| | 

-
, 

-



Розд!л !. 8]домост! про вклади у банках, ц!нн| папери та !нщ| активи

А. Бклади у банках, ц!нн! папери та !нш!активи, що перебувають у власност|
декларанта' та витрати декларанта на придбання таких а:сиЁ!в 1грн1

45.

:

46. ]

6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах, у т. ч.: -
вкладених у зв!тному роц!

47. : Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в, ут. ч.:

4$ : пРидбанихузв!тному роц|

а"'9 : Розм:р внеск!в до отатутного (с:с:аденого)
кап!талу товариотва, п!дприемства,
орган!зац!|, у т. ч.:

50. внесених у зв!тному роц!

Б. 8гш:ади у банках, ц!нн! папери та !нш!активи, що перебувають у влаоноот!
член!в с!м'[ депстаранта (грн)

51. | сума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах

52 : Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в

53. Розм!р внеск!в до статшного (сгс:аденого)
кап!талу товариства, п!дприомства,

, орган!зац!|

у тому нисл! за кордоном

у тому числ! за кордоном



?.!'

Розд|л [|. 8|домост| про ф|нансов| зобов'язання

перел!к ф!нансових зобов'язань

$обров!льне страхування

[1огашення основно]с1/ми позики !]Федиту) :

["|огашення суми процент!в за позикою 
'
1

59 ]нш! не зазначен! у розд!лах !!!_! витрати ,

перел!к ф!нансових зобов'язань

?в=

лд

56.

57.

до00.

6о

)

61 ,

:

62:

а' :

:

ь4. [1огашення оуми процент!в за позикою
(кредитом)

3асв|дную правильн]сть за3начених у ц!й ,{е:<ларац![ в!домостей

,, '{.| " 2о /4{т.

А. Ф!нансов[ зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

у тому числ! 3а кордоном

Б. Ф!наноов! зобов'язання член!в о!м'} декларанта (грн)

у тому числ! за кордоном
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11рим!тка. 1. [еклщацй заповт+оеться 1 подаеться особами, з.вначеними у пункт1 1 !

п1дгункт1 ,,а,, 
щ/нкту 2 часттцнппершо| статт! 4, та особами, з*!наченими в абзащ пер|пому частини- першо1

статт! 11 3акону }кра!ни ''|{ро засаАи запоб|гантдя | гщотил1| корутш{|!''. |{ри тротшу особами' зазначеними в

абзац1 пер!,|ому частини пертшо| статт| 1т ,ьо.] закону, вйомост|-щодо витрат (вшладй/внескБ) у декларац1|

не зазнач!1}оться.

2. [екларант заповн|ое декларац!:о власнору{но чорни]ьною або кульково1о ручкок) стдъого або

ч0рного кольору таким чином, що забезпече вйьне чит€|ння внесен|1п( в|домостой'

3. 9 позиц1| 1 у раз|, якщо дею1Фантом у зв|тному роф зм|нено тр1звище' й'я' чо батьков1', спочатку

3азнача€ться нове пр1звище, й,я, по батьков|, а у дужках - попередн€ щ|звлще, й'я, по батьков|'

|кщо декларант через сво| рел1г1йн1 переконшлня в|дтлов:.шся в|д прийтятгя рееотраш!йного номера

обл|ково] картки 1ш1атника податкБ та пов1домБ про це в1дпов|дтпдй орган доходБ | зборБ ! мае про це

в|дм!тку у пЁспорт| громадянина 9ща!ни, - у леклараФ| зазнача1отьоя оерй та номер паспорта Фомадянина

)/кра|ни.

(абзаш другй шункц 3 пртл'л|тки |з зм|нами' вносеними

зг|дно !з 3аконом 9ща}ни вй 04'07'2013 р' }{ 406-!11)

4. ! позтпд1? 2 зазначатоться вйомост! щодо м|сця прох<тват*ля |з з'ц!наченням адреси х(итла на

к|нець зв1тного року.

! раз| якщо назва адм!н1сщаттшно-тергггор!ашьно| одиштц| (адреса:китла) зазна]1а у зв1тнотшу роф

зм]ни, щ' "" 
в|добрая<ено у .''-.''р1| громадянина 9кра|тшс - дек.]1арант4 _ з{внача€ться тако)к н?вва станом

на дат} заповненн'{ декларац1|.

5. } позиц|| 3 зазначаеться зайшана дек]1арантом посада або посада, наяку претенд/€ дек]1арант'

6. 9 позиц|| 4 зазначшоться в|домосЁ в|дповйно до абзату десятого частини першо| статг| 1 3акону

9ща|ни''|1ро засаАи запоб1гатптя 1 протид!] корутп1|['''

(пункт 6 щ:шл|тки 1з зм|нами, внесеними зг|дно !з

3аконом 9ща|тшл в|д 14'05'2013 р' \ 224-!11)

7. 31домост1 про дов)кину транспортного засобу з€внач?|!оться ли!ше у позиш|ях з7 , з8, 42 | 4з '

(гщткг 7 пр:ша1тки у редакц|[ 3акону

9ща!'тти в1д 14.05.2013 р. }{ 224-!11)

8.9раз1в|дсутност|ощем|цв1домостейув1дпов|дномупол|ставтдтьсяпрочерк.

9. Б{домост| щодо ф|нансов!о( сум заокруг]т|о}оться до щтвй'

10. 1/ пол1 ,,перерахованого у щивй'' у позиш1ях 2| - 22 | пол1 ''у тотшу тисл! за кордоном'' у позицйх

45 - 64 зазнач:|}оться Ё|домоот| .' 'фши,'^, 
кшсом щ:шн! до в|дпов|дно] 1ноземно] вш|}оти' установленим

}{ац1оначьнт.пд батпсом !кра|ни на день проведен|'! ф1нансово| операш1?.

11. |[оле ,,с5/ма виц)ат (щн) на фидбатпля у власн|сть/ореЁду чи на |:+ше право користрання'' у

позиц!ях 2з - 28, з5'- з9 1 ,'йе ''усього'' у йозил{!-пс 46, 48,50, 56, 59 | 62 з!}повнюеться, якщо разова в|{грата

(вклад/внесок) по кохсн!й |з зазначентдс позш{й у зв!тному роф дорБтпое або перевтщге 80 тис' фивень'

(ггуткт 11 пр:'шл|тки 1з зм1нами, внесеними зг1дно |з

3аконом 9крагтпп в!д 14'05'2013 р' 1'{ 22{-![)

11 1. у пол-ш< "9сього'' та ''у тощ/ числ| за корАоном'' у поз:ш1!ях 45 -.64 зазначасться повне

;аай;иенуванття банкБ, 1нтш:о< ф|нансовто< установ' товариств' п|дприсмств' оргшт!заш!й тощо' 3 якими у

д**..-ц*р!"'' чи член1в його с1м'| нашн! в|дпов|дн! вйноситпп'

(щтшл1тц допов|{ено г!унктом 11 
1 зг|дно 1з

3аконом !кра|тпл в|д 14'05'2013 р' }{ 224-!1{)

12' [остов|рн|сть внесен|л( до декларац1| вйомостей засв!дяуеться п!дгптсом дек]1аранта та

з€шначен|{'{м дати !: заповнення.

13. Блатлси декларац1| виготов]1я|оться у визначенотшу (аб!нетом йй1сщБ 9кра'йи порядку'


