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Розд!л !!. 8!домост1 про доходи

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в !крагн1

| с,'"" одерха{о-о '{аоаховаЁого] дохо^у

5.

6

['!ерел!к доход пз

3агальна сума оукупного доходу' гривн!' у т' ч'

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди. нарахованп
; (випланен!) декларанту в!дпов!дно до умов трудового
: або цив!льно-правового договору (кр/м вцп|тап,
| 3а3наченцх у позшц!ях 7, 8)

дох:д в!д викладацько'!, науково] ] творчот д!яльност!'
мединно': практики, !нструкторсько! та судд!всько':

: практики !з спорту

!г-|
] ле*:'а0анта { ":'ен|в с!м

{63ог 36{,{/4

6,,5:, {6',/39*

о

10.

11.

12.

13.

14.

15

(на3ва3ак]]аду уста1]о1]и

8' авторська винагорода' :нш!
| майнових прав !нтелекгуально)

'-.-. ]. ,' .,1|г 'а| ''ар ' в ,'.0 эё ' 3 1, у ./ (.'' '^ ' .1/

доходи в!д реал!зац!1
власност!

//!г3див!денди' проценти

матер!альна допомога

дарунки: лризи виграш1

допомога по безроб!ттю

ал!менти

спадщина

страхов! виплати' страхов! в!дшкодування, викупн!
суми та пено!йн! виплати' що сплачен! декларанту за
договором страхування' недержавного пенспйного
забезпечення та пенс!йного вкладу

дох|д в!д в!днуження рухомого та нерухомого майна

дохпд в!д проваджен ня п !дп риомн и цько)' та незалежно]
профес!йно| д!яльност!

дох!д в!д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних
прав

дох!д в!д передан! в оренду (строкове волод!ння та|або
! користування) майна
:

2о. !нш! види доход!в (не зазнанег;! у позшь1!ях 6_19)

16.

17.

фо



#
)

Б' Фдержан! (нарахован!) з джерел за ме)(ами укра'!ни декларантом

8. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра':ни членами с!м': декларанта

перерахованого у гривн!

Ро3м!р доходу

Ро3м!р доходу

в !но3емн!й валют!

назва кра1ни

назва кра'ни



}

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

А. йайно, що перебувас у власност!' в оренд! чи на !ншому прав! користування декларанта'
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

перел]к об'окт!в м!сцез1-]аходження об екта (кра!на, адреса) ] 3ага,;ьна плоп:{а

23' : 3емельн! д!лянки

24. : )|(итлов! будинки

{вс
*("о
' 

е^/,гъ

/4
%",ж,

, (вартири

!
о

6адовий (данний)
будинок

27.: (2р2д3

28. : !нше нерухоме
! майно



{,

Б. ![1айно ш1о перебува0 у власност1, в оренд| чи на !ншому прав! користування
член|в с!м ! декларанта

3агальна площа (кв. м)

3емельн!д!лянки

}(итлов! будинки

(вартири

€адовий (данний)
будинок

!нше нерухоме
майно

/5ао

*

:::::

,,,-]

л
//

%с -ф, '*'й,{Р",:ъ



Розд!л !!" Б!домост1 про транспортн! засоби

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

декларанта, та витрати декларанта на |х придбання (користування)

сума витрат (гр!{) на

Автомобпл!
легков!

: Автомоб!л!
: вантажн!
1 (опец!альн|)

г ---

37 3одн! засоби

[1ов|трян:судна 
'

39. . !нш! заооби

марка/модель

(об'ом цил!ндр!вдвигуна куб см' потужн!сть

двигуна' квт' довжина' см)

Р'к випуску

на !нше право

користува н ня

[1ерел! к

транслортних засоб!в



Б. [ранспортн! засоби, що перебувають у власност!' в оренд! чи на [ншому прав!

!\/арка/модель
Р!к ви|]уску

40. : Автомобпл! легков!

:

!

Автомоб!л! вантажн|
(спец!альн!)

8одн! засоби

[1ов:трян;судна

4/{4 /цг &'з.а, //4 ее' с

перел!к транслортних засоб!в

користування член!в с!м'| декларанта

(об'ом цил|8др1в двицна куб. см'

потужн1сть двигуна, квт' довжина' см)



г

Розд!л !. Б!домост| про вклади у банках, ц|нн] папери та .нш| акт'^ви

А. 3клади у банках,
декларанта' та

г1ерел!к

ц!нн! папери та !нш| активи' що перебувають у власност!
витрати декларанта на придбання таких аггив!в (грн)

у тому числ! за кордоном

45' €ума кошт!в на рахунках банках та 1нших

46.

47.

48.

49.

Ф1нансових уотановах: } т ч

вкладених у зв!тному роц!

, Р]ом1нальна варт!сть ц!нних папер|в' у т ч

, придоаних у зв!тному роц!

; Розм!р внеск!в до отатутного (окладеного)
] кап!талу товариства' п!дпри0мства'

. орган!зан!|, у т. н':

: внесених у зв!тному роц:

Б. 8клади у банках' ц!нн: папери та !нш! активи'
член!в с!м ! декларанта

;м//3

50.

що перебувають у власност!
(грн)

52

53

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

ф!нансових установах

Ёом,нальна варт!ст ь ц!,+них г:апср!гз

, Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
| кап!талу товариства, п:дприомства'
| орган!зац!:



Розд]л !]' 81домост! про ф!нансов! зо6ов'язання

3асв!дную правильн!сть 3а3начених у ц!й !екларац!} в!домостей

/{ у?*1 ,' /31

А. ф:нансов! зобов'язання декларанта та |нш! його витрати (грн)

]

54.

55.

56 
,

57. .

!

58, '

}триманн1зазначеного у розд|лах |!|_м 
майна

[]огашення основно! суми позики (кредиту)

['|огашення суми процент!в за позикою
, (кредитом)

59. 
' 

|нш1 
не зазнанен1 у розд]лах |!!-! витгати

Б. Ф;нансов! зобов'язання

у тому числ! за кордоном

60.

61.

62.

63.

64.

!обров1льне с_трахуван ня

Ёедержавне пенс!йне забезпечен ня

!тримання за3наченого у розд|лах !!!_! майна

|-!огашення основно! суми позики (кредиту)

['!огашення суми процент:в за позикою
(кредитом)

/! ааа
,/ ('/ у \/ \./ '/

перел1к ф;ва|]сових зобов'язаг+ь
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!1рим!тка. 1.,['еклараг(!я заг:овнк)с"гься 1 подас'гься особаьц:'т.:]а]на!!е!111м!'] у'п;1'гткт! 1 ;

п!дпункт| ,,а,, пункту 2 частин,и першо1 стат].! 4, та особаплгт,']аз}1а|]е|',!11м] [з в абзац! |]ер|]!о\!) !!;'1сг!!!!!! п:+"рт:тс;!

статт1 11 3акощ }кра'{ни ,,11ро засаАи запоб1гання 1 протил1: корупп;.!|''. 1!ри шьому особаш1и' 3а3на[!ен|'!м1|4 в

абзаш! першому частиг[и першо| статт1 11 цьог.о закон}' в!:топ,'ос.т]!'',годо витра1'(вклал!в/внеск!в) у ;гекларагп:|

не 3азначаються.

2' /{екларант заповнюс леклараш1ю власноручно чорн}{льною або кульково}о ручкою си;гього абс')

чорного кольору таким чином' ш|о забезпенус в1льне !!итан}|я внесених в|домостей'

3.}гтозиц!|1траз!.
зазначасться нове пр!зви::ге.

об.:т1ково] кар!ки {1.,1аг|]и|(а ;тода': к[в 'га !!0!:,!-10]!| }.|в |1р0 цс в1ддпов1;цп;и[] 0р] аг1 до\о]г1пз 1 зборпв ! м:ас :;рс; тгс

в1дм|тку у паспор.т| грома.цян|4на }кра|гтт..:, - у ]1ек.]1ара111] зазг:а';аються сср1я та |]омер г1аспор1'а громадя|!|1}1а

!кра|ни.
(абзатц други,] |1унк'1'у 3 т:рг;п':!ткг'': |з змт!г;амти' в}{ессг!!1\1!|

зг!дно !з 3акоптстьц } кра1нт: в1:г 0'1'()7']013 р' \ '106-\/!| )

4' ! позиц|] 2 зазнача:огься в!.г{ош,тост; ггцодо мт!с:л'я :тро;:;:|ваг!}!я |з }а *п:;':'!с::г;я\1 а;!рсс|| 7([! |]!а !]а

к|нець зв!тного рок1 .

! раз| якщо назва адм1н1с'т-ративно-територ!ш;ьно[ одини:ц! (а,,|реса ;кит]та) заз1'|ала у ]в!1'ном1\ ро!1|

зм1ни, що не в!лображе}{о у г!аспорт! громта,гпянина укратни -./1ек']1ара|]1'а' - 3азначасться 1'ако)|{ на']ва с'га!!ом!

йа лату заповнення Аекларат-п1[.

5' 9 позиц|| 3 зазначасться займана декларантом {!осада або посада. на яку претенду('дек]]аран'г'

6. } позиц|1 4 зазтта.таються в!домос-т 1 в!дпов1дг:о ло абзашу десятого !!;1с_гиг{и псршо| статг| 1 3акону'

!кра|ни ''11ро засали запоб|гагтня ! г:1-:оти'т!| кор1 пгт!|'''

(т;1'т:к': ('т п:рт":ьт!'п ки 1ч ;мт:нам!'1' вг!ссени\'1 !'.; ';; п'г:;с; т;

'].1ко|]0\4 !т'ра!';;тт в1|| |4 05'2() 11;: \ ]2'|-у!!)

7.31домост| продов){инутранспортногозасобу3а3на(1а|о1ьс'{ лиш!с5 позиш!ях_]7' 38'42'14з'

(т:унк'т' 7 прим !тки у релак:т!!' 3акоп;у

!кра|ни в!д 14'05'20!3 р' \ 22'1-у|!)

8. ! раз| в1лсутност| о!(рем!.1х в!допцос'т'ей у в!лг:ов!;лт:ошпу':то;:! сгав''1 гься |]ро1|срк'

9. Б1домос'г1 ш:.оло ф1нат':сових сум зао!(ру1'-п}о}0'1'ься до гр:пвт:!'

10. ! пол| ,,перераховаг!ог0 у гривн!'' у позигг!ях 2| -22 ! ::о::1 "у' :омь чис':! ]а к()рд('г{()м'' 1 ::;'тз::п!тях

45 - 64 3азначаються Ё!до*ос'1 '' 'ф|.!г,|"'* 
курсом гривт:! /|о в1д|]ов!д|:о1 !ноземно] валго'ггт, уста}|ов']1е!{им

Ёац|ональним банком !кра|ни на день проведення ф1:|ансово| огтерагг!!"

1|. []оле ,,сума витра.г (грн) на прилбання у власн!сть/с:тренду чи на 1нше право користува!1|{я'' у

позиц|ях 2з -28, з: _ зч ! поле ''усього" у позиш1ях 46.48. 50. 56. 59 ] 62 3аповнюсться' як1цо ра3ова ви'грата

(вклал/вт;есок) по ко>т<н!Ё.т !з зазна.:ених пози:г!й у зв!'тному ро:г! лор!внгос або птеревигшус 80 тис' гривень'

(пунк1 ! ! прл'тм|т'ки |з зм!т;ам::' внесс'н!|\1 !! 11'1'1ч1т !;

3аксэг;ох': !т;ра)'пт:': вц;г 1'1'05']01 3 р \ ]]'1-у !! )

як!11о,цеклара1]1'о\4 у зв|'тг;ому рот:1 зп1!т:ст;о.пр!звг"тг:ге. !п':'я. по батьков:' с|]о(!а'гк)

!м'я" по батьков!. а }'.]|у;:(ках - 11ог1ере'|1!{('пр|зви||!е' !м'я' по батьков1'

11 !.

найменування
декларанта чи

! полях "!сього" та "у тоьпу чис.г:| 'за т:ор.ггоном'' у пози:г!ях 45 - 64 за3|!а[|асться |10вне

банк1в. |нтшг..:х ф!нансових установ. 1'овар1.1ств. п!;тприсш:с':_в. орган|'за:т![': тс)т:го"'3 як!'1м|1 \'

член!в його с ! м'] гтая вгт ! в|дт тов !дп т 1 в!]1нс:ст': гт и'

(г:рим!гк1' до||ов}{с|10 !1;'Ё!('1'0[т1 ] 1 
{ 

;г 1'гп;с: п *

3а:со:;ом }кра}'тпи в!д |''1'05.]013 р' \ ]2'|-\1 !|)

12. ]!остов|рн|сть внесе|-1!!х до /1ек.)]ара!:!1' в1дс:мстстей засп;!п!!\'сться г;|дг:исоьц 'цекларан1'а 1а

3азначен|'{ям дати :1 загтов| !енг'1я.

13. Бланки лекларатп!| виготовляються у ви:]на1|еттому (аб!т:етом й!н!стр1в }т<ра!'г;и п0рядку'


