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Розд]л 8. 3агальн! в!домост1



Розд!л !|. Б!домост! про доходи

А. Фдержагт! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра:н!

перел!к доход!в

€ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с,м|]

.:

, Ё;!!
', .1 {:

;

ц!

5.

о.

3агальна сума сукупного доходу: гривн:] у' '
зароб|тна плата, !нш! виплати та винагороди, нарахован!
(випланен!) деш1аранту в!дпов!дно до умов трудового
або цив|льно-правового договору (кр!м вцплагп,

дох!д в!д викладацько'[, науковот ! творчо| д!яльност|,
медичнот практики, !нструкторсько| та судд!всько!
практики !з спорту

:

8. ' авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац!:

1 
майнових прав !нтелектуальнот власност!

9' 1 див!денди, проценти

11 , дарунки. призи. виграш!

{2. : допомога по безроб!тгю

'|4. : спадщина

15 страхов! виплати, страхов! в!дшкодування викупн!
суми та пенс|йн! виплати. що сплачен! декларанту за

: договором страхування, недержавного пенс!йного

; 
забезпенення та пенс!уного вклалу

16 
. 
лох]л в!л в!лниження рухомого та нерухомого майна

17. : дох:д втд провадження п!дприсмниг4ько: та незалежно1
: профес|йно1 д!япьност!

18. . дох!д в|д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних
| прав
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Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кратни декларантом

на3ва кра1ни

Розм!р доходу

в |ноземн!и валют! перерахованого у гривн!

21

назва кратни

Розм!р доходу

в !но3емн!и валют! перерахованого у гривн|
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Розд!л !]!. 8!домост!про нерухоме

[!ерел|к об'окт!в !\4!сцезнаходження об'екта (кра{ва, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

6ума витрат (грн) на

придбання

у власн|сть

оренду чи

на !нше право|',

користування

,'
1

( {|
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м;оцезнаходження об'егга (кра1на' адреса)

Б. йайно, що перебувао у власноот!, в оренд| чи на !ншому прав! користування
член!в с!м'1 декларанта

29' 1 3емельн| д!лянки

30.
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33.

34,; !нше нерухоме
майно



перел!к

транопортних засоб!в

марка^,1одель

(об'ом цил!ндр;в двигуна, куб. см' потужн!оть

двигуна, квт, довжина' см)

Р|к вилуску

сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на |нше право

користування

Автомоб!л!
легков!

36.
:

; Автомоб!л!
] вантажн!
: (спец!альн!)

37.

1я
:

! !-!ов!трян!судна
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!нш!засоби
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перел!к транспортних заооб!в
марка/модель

(об'ем цил|ндр!в двигуна' куб. см,

потужн!сть двицна, к8т, довжина' ом)

1

41. : Автомоб!л! вантажн!
: (спец:альн!)

+

засоби

43. : !-!ов|трян!судна

44. ; !нш!засоби

; 1:
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А- Бклади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
декларанта, та ви'грати декларанта на придбання таких аггив!в (грн)

у тому яисл1 за кордоном

Б' 8клади у банках, ц!нн; папери та !нш; активи, що перебувають у власност!
член!в с;м'| декларанта (грн)

перел!к уоього у тому числ! за кордоном

51.

53.

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

ф!нансових установах

Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в

: Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап|талу товариства. п1дп риемства.

: орган!зац|[
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Розд!л [!. 8!домост1 про ф!нансов| зо6ов'язання

-:-- :: -- .

;!.

:.];
в !.} 1!

5а1' , !обров!льне страхування

55 
, 
}|елержавне пенс1йне забезпечення

56. : !тримання 3а3наченого у розд!лах !!!*\] майна

57. , 
[!огашення основнот суми позики {кредиту)

5Ё' ' [-!огашення суми процент!в за позикою
; (кредитом)

5$. : !нш! не 3а3начен! у розд!лах !!!_! витрати

Б Ф!нансов! зобов'язання

перел!к ф|наноових зобов'язань

60 
. !обоов!льне страхування

61. . [{едержавне пенс!йне забезпечення

62 
, 
!твимання 3азначеного у розд!лах !!!_\7 майна

63 
. 

[_!огашення основнот суми позики (кредиту)

64. : [1огашення суми процент!в 3а по3икою
: (кредитом)

:.-1

член!в о!м'!' декларанта (грн)

3асв!дную правильн!сть 3азначених у ц;й $екларац![ в!домостей

]2' Бт"5** :о,(6 р

[[рим|тка. 1. {екларац|я заповн}осться | подасться особами. зазначени}у{и у пункт! 1 !
п;дттунк'г1 ''а'' пункт} 2 частини пертло| статт! 4, та оообами, зазна!]еними в абзац! пер1п0ь{у
частини пертпо? с'гатт| 11 3акону !кра|ни ''|1ро засади запоб|гання | ;тротид|| корупгч|?';.[1ри цьому особами' заз}{ачен''* * абзащ{ .'.р''.'*у частини пертлс| статт! ] 1 цього3акону, в1домост! щодо витрат (вклад!в/внеск|в) у 

^..',р.'|? 
не зазнача}оться.

2" [екларант заповн}о€ декларац|то власноручно чорнильно1о або кульксво}о ручк0}ссинього або ворного кольору таки},{ ч'{нсм' що забезпетуе в!льне читання внесе[]их
в1домостей.

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

перел,к ф!нансових зобов'язань
у тому числ! за кордоном

у тому числ] за к0рдоном
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3. } позиц|? 1 1'раз!, якш{о д,;]клар.]-Ё11'[)м у зв|тноьту рош{ зшт1нено пр|звище, !м'я, по
батьков!" с1]очатк1 :]азначасться ]](}ве пр!звг:лде" 1нт"я, по батьков|, а у ду}кках - шо;]ере:{н€
;:р|звттще. !м'я" тто батьков!.

}!кщо декла]]ант чере:] св*-'т? ре;;;г{т_тт:! переконання в!дмовився в!д прийттяття
реестратд|йттого но}4ера обл!кс_::во? кзр!'ки платьтика гтодатк|в та пов!доштив про 1{е

в|дгтов!дттлтй г:рган ]1(]хо/:{;в 1 збс:р!в т мас ;тро це в1дь*!тку у паспорт1 грома21янина }кра}таи.
* у декларац|| зазна.та}о'гься сср!я га но\'{ер паспорта 

''ро\{адянина 
9кра|ни.

4. } ттозит{|[ 2 зазначак)ться в!домост1 ш{о]1о м|о:ця про)!иват-{ня |з заз:таче11ням адрес14
)]{ит"та на к[*тець зв1тного року.

} 1з;в| як1]{о 1]азва адп,;!тт!стр;:'гивн.}*:с()итор!агьно? одиттиц1 (адреса :китла) зазна,\а };
зв1т'т:оьту г-,стт1| :зпт|ттгз. ||1о не в]:тобр;;;,;<ет:п 'т :{3[|18]-:т| ;'ро:тадяг:ина }кра|ни * декларанта. -
зазнача€ться тако},{ |{а]в:1 €|&ЁФ:\'1 на дат-{ :]а!1овнсння дек-тарац||.

5. у" ;:озитд|? 3 зазттачаетьсч :}а;}птагта деклара1]'гом ]1осада або посада, на яку претендус
]1е|{]1арант'

6. 9 тто:эртгт!! 4 зазг;ача}о'гься в1домост1 в!дгтов1дно до абзацу десят0го т{астини пер;тяо?
с'та'гт| 1 3акотту }кра1ни ''11ро засадтт за;тоб|гання | лтротид|| кортп:1!?''.

7. Б1до:сост1 лро довх{ину трансг!ортгтого :засобу заз}1ача}от'ься ,1иц{е у ттоз;тт{!ях 3?,
з8. 42 ; .!3.

8.9 раз| в!дсутност| окремих в!доптостей у в{дпов|дному пол| ставиться |1р0чер;{.

9. 8]домоот| щодо ф1нансових суп4 ']а0кру{'лк-)!оться до гривтт1.

10. у по'п| ''перерахованого }' гр{1вн!'' у позит+]ях 21'22 ! пол!
кордоном'' у ;:сэз:т;1{ях 45 б4 зазнача{оться в|доляост! за оф|н1йнгтьт
в|дпов1дтто| !нозеьцно| вацтот:т. -\ста11()в]1ен}{}1 |1ац|с';на.тьгтирт багткоьт
т]р0}3ед|ег{}] я ф1наттсово1 операп1 1.

1 !. {1о-;те ''су\.{а витрат (грн) на тт.оидбаътня у власн!сть/орендт
}:ор!!стува!{!{я'' у позг;ц|ях 23-28,35-з9 ! гтоле ''усього'' у позитд1ях
59 ] 62 за{1овнк)€ться, я1{1{{о разова витрата (вклад7вгтес6тк) тто кожтт1й !з
\/ зв1'гнош{у рогт!:дор1вн*ос або перевищус 80 тис. гриве]ть'

11!. у по.,]ях ''}0ь0г0'' та ''1 ::оьт3, чис-ц! за к0рдонс;п'!" т позиц|ях 45-64 заз1{ачаетьс.'1!
{;овЁте найптегтування банк1в, !ягпих ф1нансов;.т-< установ. товариств. п!дприеьтств, орган|заг1{}!
?01цо1 з як'{мр1 у де}{"царанта чи ч:тен!:з *1ого *|п:'1 +таявтт! в!дпов1дн! в|дгтос:ани.

12. {осто:з!рн|сть внесеших д0 ,эекларатд!т в|допцостей засв1д.тусться тт!дттисопт
деклзра [{та''а зазначе ння м да-тта | т з'1 |10 в}{ ()н }'я'

]3' Б"'тат*к;{ !{ет{]1ара111| вг:гото;з",{'11!''}ться у виз}1аченому (аб|нетоша &4!т+!стр!в }кра?гг;т
]|оря-{к-\ .

1 1!
1

ц {!1 !1
!

''}' то&{), числ! за
курсом гривн| до
}кра!ни на день

чи на !нтле ттраво
46,49,50, 56.

зазначених гтозиц!й


