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Розд!л !|. 8!домост! про доходи

ут!! +-з

5.

6.

7.

А. Фдержан! (нарахован!) з уо!х джерел в !кра|н!

3агальна сума сукупного доходу] 
.гривн1 

! т; ч.- 
1

1

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди, нарахован1 :

(випланен|) декларанту в1дпов!дно до умов трудовото |

!оо цив!льно-правового договору (кр|м вцпла(п' |

дох!д в|д викладацько1, науково| ! творно1 дгяльност]' 
'

Р'"5-'* ,.::3;{-'. 
!нструкторсько1 та ",.*]""'*' 

,

-,....

ц0 9+3

:-
:

8. ' авторська винагорода, !нш! доходи Р!д реал:зац:1 : __ , -
]--- | 

- 
! 

-

,, | ;";;;;;,-;;;;;-;;;;";: 
---------------- ---:

12. ; допомога по безроб!тгю : !

:1

+ 1-- 
-

;!

14' , спадщина ] -- :

.::
15. , страхов| виплати, страхов| в!дшкодування, викупн! : 

]

1 суми та пенс!йн! виплати, що сплачен! декларанту за | 
- 

; -----

] договором страхування, недержавного пенс!йного . .

забезпечення та пенс1йного вкпаду

16. дох|д в!д в!дчуження рухомого та нерухомого майна ', _ 
'

;

17. , дох|д в:д провадження п|дприемницько!та незалежно] | ._- | -:

18. : дох!д в!д впднуження ц!нних папер!в та корпоративних : - ; 
_

::
'|9. : дох!д в!д передан! в оренду (отрокове волод!ння та/або | _. . _

::
- 6 

'^\ 

| |

6ума одержаного (нарахованого) доходу



/;;
.',

-)

Б^ Фдержан! (нарахован!) з джерел 3а межами !кра|ни декларантом

назва кра1ни

Розм!р доходу

в ]ноземн|и валют! перерахованого у гривн!

21

22.

назва кратни

Розм'р доходу

в !ноземн!и валют! перерахованого у гривн!



перел!к об'ект!в м!оцезнаходження об'окта (кратна' адреса) 3агальна площа

(кв. м)

сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користування

'1--.'----".---* .---1'.--^-------- ---;

,-.--:
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Б. !!]айно, що перебувао у власност!, в оренд!чи на пншому прав! користування

м|сцезнаходження об'окта (кратна, адреса)

4аю
29.

30. ; }(итлов! будинки

:

31. ; (вартири

1

!

32' : 6адовий (данний)
] будинок

, 4!,6 :
.'...._.....___......_............-: ..

'{8 
ФР4ц- )-- ---------- 

;

т+ъц+-); що отал+сю4хль :

1 !,{<4 з.с[ 
:

----- 
-----:::15!. 

:

-*- 

*---------;

|-араж!

|нше нерухоме
майно
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перел!к

транспортних засоб|в

марка/модель

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

двицна, квт, довжина' см)

Р!к випуску

6ума витрат (грн) на

придбання

у власн;сть

оренду чи

на 
'нше 

право

кориотування

35. Автомоб!л!
легков!

1[0 3 6тэа, А8ас аооу
з6 Автомоб!л!

вантажн!
(спец!альн!)

з7 8одн! засоби

|-1ов!трян! судна

!

39. ] !нш!засоби



/

/к{

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

марка/модель
перел.к транспортних засоб!в ! коб,ем цил!ндр!в двигуна' куб' см, | Р!к вип}ок}

потужн!сть двигуна' квт, довжина. см)

40. . Автомоб:л! легков!

41 Автомоб!л! вантажн!
(спец!альн!)

ъ

8одн! засоби

43' : |-1ов!трян!судна

44. ' !нш! засоби



Розд!л [. 8!домост! про вклади у 6анках, ц!нн! папери та |нш!активи

А. 8клади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив!в (грн)

45.

46.

47.

48.

49.

50.

перел!к усього у тому числ! за кордоном

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

, Ф!нансових установах: }-т. ч:: --- ----1
! вкладених у зв!тному роц! :

; Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. ч.: | - ] ^ 
|

:;
придоанихузв!тномуроц! , : ,

: Розм!р внеск!в до статутного (окладеного) 1 
- 

| * 
;

кап!талу товариства, п!дприомства, , :

, _
внес€них у зв|тному роц1

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

перел.к усього у тому числ! за кордоном



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

А. Ф!нансов! зобов'язання декларан.|'а та !нш! його витрати (грн)

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

60.

63. ] |-1огашення основно[ суми позики (кредиту)

64' ] [1огашення оуми процент!в 3а позикою

; 
(кредитом)

перел!к ф!нансових зобов'язань
у тому чиол! 3а кордоном

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

ьн!сть зазначених у ц!й ,[екларац!| в!домоотей

'10 ц!Фая 2о/{р

!

{

'
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11рим|тка. 1. [еклларацй заповтшоеться | подасться особами, зазначеними у гункт1 1 |

п|дгункт| ''а'' щ/нкту 2 частта+ти пертшо| статт! 4, та особами' з€вначеними в абзац| першотугу частини першо|
статт! 11 3акону )/кра!ни ''|1ро засади запоб|гання | щотид1| корутш|!''. |1ри цьотиу особами' з[шначеними в
абзац1 пер|по]шу чаотини першо| статт1 11 трого 3акону, в!домост| щодо витрат (вкладй/внескй) у декларац||
не зазнач€}ються.

2. ,{екларант заповн1ое декларацй влаонору{но чорнильно}о або кульково|о ру{кок) силтього або
чорного кольору таким чином, що забезпенуе в|льне читанн'т внесених в!домостей.

3. )/ позиц!] 1 у раз1, якщо декларантом у зв|тнотшу роц| зм|нено пр1звище, й'я, по батьков|, спочатку
з€вначаеться нове шр|звище, й'я, по батьков1, а у ду)кках - попередне пр1звище, й'я, по батьков!.

9кщо декларант через сво| рел!г|йн! переконанття в|дмов:твся в1д прийттяття реесщац!йпого номера
обл|ково| картки 11}1атника податк1в та цов]домтдв що це в!дпов1дтцай орган доходБ 1 збор1в 1 мае про це
в!дм|тку у паспорт! щомадянина )['ща!ни, - у декларац1| зазначшотьоя серй та номер паспорта громадянина
9кра!'ши.

(абзац друг|й гункту 3 прим!тки |з зм1нами, внесеними

зг1дно !з 3аконом !ща!ни в|д04.07.2013 р. 1х{ 40б_911)

4. )/ позиц|] 2 зазначадоться в!домост| щодо м1сця прожтшашгля 1з зазначенням адреси житда на
к|нетъ зв|тного року.

9 раз| якщо }{.вва адм|н1страттшно-територ1ально| одиниц1 (ацреса жшгла) зазнш1а у зв1тноплу роц|
зм|тпт' що не в!добрат<ено у паспорт1 щомадянина )/кра!'тшт - дек.паранта' - з€шначаеться тако)к н€1зва станом
на дату заповнон!{'{ декларац||.

5. 9 позиц1| 3 зазначасться заь4ана дек.]1арантом посада або пооада, на яку щетендуе дек.}1арант.

6. )/ позиц1| 4 зазначатоться в1домост| в]дпов|дно до абзащг десятого чаот'т}!|1 першо? статт| 1 3акону
9кра!ни''|1ро засади запоб1га:ттля 1 протид|| корупц1|''.

(гутткт 6 щ:.шт1тки |з зм|нами, внесеними зг|дно 1з

3аконом 9кра1тпт в|д 14.05.2013 р. }х1224-911)

7. 81домост] що довжи}у щанспортного засобу з€вначаються ли]пе у позиц|ях з7,з8,42 ]4з.

(гункт 7 пргшл|тки у редакц|| 3акону

9кра1тшт в1д 14.05.2013 р. \ 22{-!11)

8. 9 раз| в1дсутност! окремих в1домостей у в1дпов1дному пол! ставиться щочерк.
9. Б!домост! щодо ф|наноов!о( сум заокруг]1]о!оться до гррвн!.

10" )/ пол1 ''перерахованого у щ:.вн1'' у позиц|ях 21 - 22 | пол1 "у тотшу числ| за кордон0м'' у позицйх
45 - 64 з€внач€}]оться в|домост| за оф1ц|й:шш.: курсом щт,твн1 до в|дпов|дно| |ноземно| вш]1оти, установленим
Ёац]ональнт.шд батком }кра1тпт на день цроведенн'т ф1нансово| операц1|.

11. |{оле ''сума вграт (щн) на придбатштя у власн1сть/оренду чи на |:шло пр(шо користран:тя'' у
позиц!ях 2з - 28, з5 - з9 | поле ''усього'' у позиц!ях 46, 48,50, 56, 59 ] 62 заповнтоетьоя, як!цо разова витрата
(вкла./внесок) по кохсн!й 1з зазначенто< позтщ|й у зв|тному Рот]1 дор1втшос або перовта:шус 80 тис. щивень.

(шункт 11 шр:апл|тки |з зм|нами, вноссними зг!дно |з

3аконом 9кра!тпл в|д 14.05.2013 р. }.( 22{-\л1|)

11 1. у полл( ''9сього" та ''у тому числ1 за кордоном|! у позицйх 45 - 64 зазначаеться повне
наЁшлегуванття банк1в, |нтцих ф|нансовттх установ' товариств, п|дприемств, орган|зац|й тощо' з якими у
дек]|аранта чи члень його сй'] нашн! в!дпов!дн| в|дносини.

(прт.шл1тку доповнено тунктом 11 
1 зг1дно 1з

3аконом 9ща|тпл в1д 14.05.2013 р. }т{ 224-\л11)

12. [остов|рн!сть внесених до декларац|| в|домостей засв1дчуеться п|дписом дек.}1аранта
зазначенн'1м дати !] заповненн'1.

13 . Бланки декларац|| виготов]1'[отьоя у визначенопту 1{аб1нетом й|н1сщ1в 9кра|ни порядку.


