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Розд!л !. 3агальн| в|домост|

[р!звище, !н!ц!али, дата народження
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Розд|л !|. 8!домост! про доходи

А. Фдержан! (нарахован|) з ус!х джерел в }кра1н!

5. 3агальна оума сукупного доходу, гривн!, у т. ч )6 ,!,3* ' //1-7РР :

[ерел|к доход!в

6ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с!м'}

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди, нарахован!
(випланен!) де:<ларанту в|дпов!дно до умов трудового
або цив!льно-правового договору (кр!м вцпла[п,

дох!д в!д ви:<ладацько], науково[ ! творчо| д!яльност!,
медично| пра:сики, 1нстру:сорсько| та судд!воько|
пра|бики !з опорту

'76/'/х,

7. 1

(наэЁа эакладу' уфаноЁй 1ощо; в якй' бдёряайб (пара'оЁапо) !азначён! у ц!й позиц!1 доходи)

8 авторська винагорода, !нш! доходи в1д реал!зац||
майнових прав |нтеле:туально| власност!

9 : див]денди' проценти
1

2

10. ! матер!альна допомога
:

11. | дарунки, при3и, виграш!

12. ! допомога по безроб]тгю

13. : ал!менти

'|4. ! опадщина

15.
|.
: страхов| виплати, страхов: в]дшкодування, викупн1
! суми та пенс!йн! виплати, що сплачен! декларанту за
! договором страхування, недержавного пенс!йного
! забезпечення та пено!йного вкладу

. 
-

16. ; дох!д в!д в!днуження рухомого та нерухомого майна

17 дох!д в|д провадження п!дприемницько} та незалежно[
профео!й но[ д!яльноот! п6 //0

18 дох!д в!д в!дчуження ц!нних
прав

папер|в та корпоративних . ъ-
::

19. ! дох!д в!д передан! в оренду (строкове волод!ння та7або | *: . -- :

: користування) майна , 
1

20. 1 |нш! види доход|в (не зазнанен! у позшц!ях 6-19)



21.

Б. @держан1 (нарахован!) з джерел за межами !кра}ни декларантом

Ёазва кра1ни

Розм!р доходу

в |ноземн!и валют| перерахованого у гривн!

Ёазва кра|ни

Розм!р доходу

в !ноземн|и валют! перерахованого у гривн!
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23.

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

А. [:1айно, що перебувао у власност!' в оренд! чи на !ншому прав! користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

3емельн] д1лянки

! т:г____-_: а----------- | : :

24.

25

26. ; 6адовий (данний) ;:6адовий(данний) : . 
- 

; 
- 

; 
- 

11-|-..:::ъ

27.

28.

['!ерел!к об'екг!в [т,г|!сцезнаходжен ня об'е кта ( кра1на, ад реса)
3агальна площа

(кв. м)

6ума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користування
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Б. [т:!айно, що перебувао у власност!, в оренд! чи на 1ншому прав! користування
член]в с|м'} декларанта

й!сцезнаходження об'екга (кратна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

29.

30.

31.

32.

33.

1 ,//,/ а 1

| .//!./ 
1

! |_араж!

|нше нерухоме
майно

34.
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Розд|л ![. 8!домост! про транспортн! засоби

А. 1ранспортн! засоби, що перебувають у власност|, в оренд!чи на !ншому прав| користування

декларанта, та витрати декларанта на 1} придбання (користування)

1 1 1 
-- 

::|нш! засоби ! __- 1 -.- ; _- . 1

[ерел!к

транспортних засоб!в

йарка/модель

(об'ом цил!ндр!в двицна, куб. см' потркн!сть

двишна' к8т' довжина' см)

Р!к випуску

€ума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

корисчвання



т

40. Автомоб!л! легков|

Б. 1ранопортн! заооби, що перебувають у влаоност!, в оренд! чи на !ншому прав|
користування член!в с!м'] декларанта

[ш|арка/модель

(об'ом цил!ндр!в двигуна, куб. см,

потркн|сть двицна' к8т, довжина' см)

[!ерел! к транспортних засоб!в
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Розд|л [. 8!домост| про в:ш:ади у банках, ц!нн| папери та !нш! активи

А. 8:с:ади у банках, ц!нн! папери та !нш] активи, що перебувають у власност!
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких а:оив!в (грн)

[ерел!к }сього у тому чис''|! за кордоном

::
45. | сума кошт]в на рахунках у банках та !нших 

!

!ф!нансовихуотановах,ут.ч.: : * | - :

,|:!

:!!!
!;!:

47. ! ном!нальна варт1оть ц!нних папер!в, у т. ч.: ; : .- .
:

::;:48.!придбанихузв!тномуроц] 1 = ! - 
:

!

::::
д9. ! Розм!р внеск!в до отатугного (складеного) : : !

Б. 8:<лади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
член!в с!м'] декларанта (грн)

['1ерел!к }сього | у тому числ! за кордоном

51. ! 6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших : 
- 

: :;::]::
!!:;

1-:- !

:

:!:!
!:::

53. ; Розм!р внеск!в до статггного (складеного) ! ! :! 
, --.,',,Р 9] .9чп.9 Ё{ч 9] €. ] , | г|\'. \, \!9.\, !9*{9г'|\.'| !/]| 

! !

! кап]талу товариства, п!дприемства, . - ! -;.::

50.



54

55

Розд!л [|. 8|домост! про ф|нансов! зо6ов'я3ання

А. Ф|нансов! зобов'я3ання декпаранта та ]нш! його витрати (грн)

|-1ерел!к ф!нансових зобов'язань !сього у тому чис'!! 3а кордоном

Б. Ф!нансов! зобов'язання член!в с!м'1 декларанта (грн)

[1ерел! к ф|нансових зобов'язан ь !сього у тому числ! за кордоном

'.::
; !обров|льне страхування 1 * 

|
1,1|:1:

11'
! Ёедержавне пено.йне забезпечення : - . 

]

:

:

'
:.1 |; 1 ** 

'

'
|:.

!:1'
'! [1огашення основнот суми позики (кредиту) : 1 *_
2

::1:;!.:
! [1огашення суми процент|в за позикою ! - 1 :

':1 :

':1

60.

61.

62.

63.

64.

3асв|дчую правильн.сть 3а3начених у ц|й !е:сларац|т в!домостей
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[1рим1тка. 1. [екларашй заповнк)еться | подаеться особами, зазначеними у гцнкт1 1 1

п|дгункт! ''а'' щ/нкц 2 частущаи пертпо[ статт1 4, та особами, зазначеними в абзац| першлотшу частини пергшо|

статт1 11 3акону !ща!ни ''|{ро засади запоб[гання | щотид|[ коругпд||''. |[ри цьому особами, з1вначеними в

абзац| пер|шому частини перлпо[ статт| 11 цього 3акону, в|домост! щодо витрат (вклад|в/внеск1в) у деклараш1|

не за:}нача}оться.

2. [екггарант заповн!о€ дек.]1арац|то власнору{но чорни]1ьно1о або кульково}о ручкото ситлього або

чорного кольору таким чином' що забезпетуе вйьне читання внесених в!домостей.

3. } позиц|| 1 у раз!, якщо дек.]1арантом у зв!тному роц! зм|нено шр1звище, |м'я, по батьков|, спотатку

зазначаеться нове гщ|звище, |м'я, по батьков1, а у дужках - попередне гщ|звише' |м'я, по батьков!.

9кщо дек]1арант через сво| рел|г|йн| переконання в|дмовтвся в|д прийняття реесщац|йного номера

обл1ково] картки 11латника податкБ та пов|домив цро це в|дпов!дний орган доход|в 1 збор1в ! мае пРо це
в|дм|тку у паспорт| щомалянина !ща!ни, _ у декларац|| зазнач.}[оться серй та номер паспорта фомадянина
9ща!ни.

(абзаш друг'й тцнкц 3 прим[тки 1з зм|нами' внесеними

зг!дно 1з 3аконом 9ща!ни в|д 04.01'2013 р. }т{ 406_у||)

4. у поз:дд|] 2 зазначшоться в[домост1 щодо м!сця проживання [з зазначенням адреси житла на

к|нець зв|тного року.

! раз1 якщо н:вва адм|н|стративно-тертатор|а.гльно[ одиниц! (адреса жггла) зазнала у зв|тному рош|

зм!тшл, що не в1добралсено у паспорт1 щомадянина }ща1тшт - дек.]1аранта' - зазнача€ться також назва станом
на дац заповнення декларац!|.

5. )/ позтцд!! 3 зазначаеться зайиана дек]1арантом посада або посада' на яку претендуе дек.}1арант.

6. 9 позиц|| 4 зазнач:1|оться в!домост1 в|дпов!дно до абза|у десятого частини перш:о[ статт| 1 3акону
}ща}ни ''|[ро засади запоб|гання | протид![ корупц[|''.

(гункт 6 щт.шл|тки |з зм|нами, внесеними зг|дно |з

3аконом !ща1т*т в1д 14.05.201з р. ш 224-!11)

7. Б|домост| гро довжину транспортного засобу зазнача1оться ли!пе у позиц\яхз7, з8,42 | 4з.

(гункт 7 гщт.ш:!тки у редакц[[ 3акону

}ща!ни в|д 14.05.20|3 р. ш 224-у!|)

8. 9 раз| в|дсутност[ окремих в|домостей у в[дпов[дному пол| ставиться щочерк.

9. Б|домост! щодо ф[нансовго< сум заокруг]1юються до щ:авн|.

10. у пол| ''перерахованого у щтшн|'' у позицйх2| - 22 | лол| ''у тому числ| за кордоном'' у позицйх
45 - 64 зазнача}оться в|домост! за оф|ц1йним курсом щивн! до в!дпов|дно! !ноземно| ва]1|оти' установленим
Ё{ац|ональним банком )/кра!ни на день проведення ф1нансово| операц||.

11. |[оле ''с5гма витрат (щн) на гридбання у власн!сть/оренлу чи на |нтше ттраво користрання'' у
позтпд|ях 2з - 28, з5 - з9 | поле ''усього'' у позицйх46,48, 50, 56,59 [ 62 заповн1оеться, якщо р:!зова вищата
(вклад/внесок) по кожн|й |з зазначен1'( позиц|й у зв|тному роц| дор|втшое або перевиц{уе 80 тис. щивень.

(гункт 11 щт.пл|тки 1з зм|нами' внесеними зг|дно 1з

3аконом }ща|ни в|д 14.05.20\з р. ш 224-м|1)

11 '. у полях ''}сього'' та ''у то]щ числ| за кордоном'' у поз:пдйх 45 - 64 зазначаеться повне
найтленування банкБ, !н:пих ф1нансовто< установ, товариств, п1дприемств' орган|зац|й тощо, з якими у
дек]1аранта чи членБ його с|м'[ наявн| в!дпов!дн! в1дносини.

(щтпл|тку доповнено гунктом 11 1 зг|дно |з

3аконом 9ща|ни в|д 14.05.20|з р. ш 224-т|!)

12. ,{остов|рн|сть внесених до лекларац!| в!домостей засв|диуеться п|дписом дек.}1аранта
зазначен!1ям дати ]] заповненн{.

13. Бланки декларац|| виготов.]ш{к)ться у визначеному 1{аб1нетом 1т1|н1сщБ }кра}ни порядку.


