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4' 9лени с!м'1 декларанта:
Реестрац!йний номер обл!ковот картки

платника податк!в/ сер!я

та номер паспорта громадянина укратни

}'ц,

пр!звище' |н!ц|али. дата народження



Розд|л ||. 8!домост! про доходи

А. Фдержанп (нарахован!) з ус!х джерел в !кра1н[

перел|к доход!в

6ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с!м'т

5. 3агальна оума оукупного доходу, гривн!, у т. н' 30ч9о !чу0/
!:

6. : зароб|тна плата, !нш! виплати та винагороди' нарахован! !

; (випланен!) депс:аранту в|дпов!дно до умов трудового ;

: або цив!льно-правового договору (кр|м вцплап, .
!

7. ! дох[д в!д викладацькот, науково] ! творно| д!яльност!, :

: мединно| практики, !нструкторсько: та судд!воькот |

!

! 
пракгики 

|з спорт} 
:

:|
8. ! автороька винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац|| ;

;3очэо . ч/6о{

!

1

!

'!0' : матер!альна допомога

'!1. ; дарунки, при3и, виграш!

12. ; допомога по безроб!тгю
|-------------

13. : ал!менти |+ъ=]

:

'!4.,спадщина ! _ ! - .

:|-:,- 1 :

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

! оуми та пенс!йн! виплати, що сплачен! декларанту за : --_ 
. :

; договором отрахування, недержавного пенс!йного ! ! ъ= 
;

17. ! дох!д в!д провадження п!дприемницько!та незалежнот ! * : :

18. : дох!д в!д в!днуження ц!нних папер|в та корпоративних . ; :

|

19. ! дох!д в!д передан! в оренду (строкове волод!ння та/або ! 
- 

; :
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Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами }кра1ни декларантом

назва кратни

Ро3м!р доходу

в !но3емн!й валют! перерахованого у гривн!

21.

8' Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами }кра|ни членами о!м'1 декларанта

назва кратни

Розм!р доходу

в 
'ноземн!й 

валют! перерахованого у гривн!
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Розд!л |||. 8!домост! про нерухоме майно

А. [/]айно, що перебувао у власност!, в оренд1чи на !ншому прав! користування декларанта'
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

:;:
23. 3емельн!д!лянки

24. }(итлов! будинки

25. (вартири

2в. 6адовий (данний)
будинок :.:

ъ'
27 ! [-араж!

1

:

!

28. !нше нерухоме
майно

;*;

перел!к об'ект!в м!сцезнаходження об'екта (кратна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користування
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Б. [/]айно, що перебувао у влаоност!, в оренд!чи на !ншому прав! користування

3емельн|д!лянки

#-'

30. }(итловпбудинки

,\-==-
1 Фц\' //с

;---1--------
,-:, //"*

€.',а 6с/ ь{,-,ц

(вартири
:1

1

|
;

{'3 чс'3 р|" *ч

,': * Р- с$"":,,,|

: 6адовий (данний)
! будинок

33. ; !-араж!

!нше нерухоме
майно

член !в с!м'1 декларанта

м!сцезнаходження об'екта (кра|на, адреса)
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Розд!л ][. 8!домост! про транспортн! засоби

А. [ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування
декларанта, та витрати декларанта на 1х придбання (користування)

: Автомоб!л! !! 
^р 

! 9|у!99!, !' 
|.

: легков! !

36. Автомоб!л! 
!

вантажн! 1-

8одн! засоби

[1ов!трян!судна

39. !нш|засоби

перел!к

транспортних засоб!в

марка/модель

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

двигуна' к8т' довжина' см)

Рпк випуску

6ума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користування
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[!|арка/модель

(об'ем цил!ндр!в двигуна, куб. см'

потр{н|сть двицна' к8т, довжина, см)

перел!к транспортних засоб!в

Б. 1ранспортн1 засоби, що перебувають у власност!, в оренд1 чи на !ншому прав!

кориотування член!в о!м'1 декларанта

40. Автомоб!л! легков!

41. Автомоб!л| вантажн1
(спец!альн!)

42. 8одн1 засоби

[1ов!трян! судна

!нш!засоби
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Розд!л [. 8|домост! про вклади у банках, 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.

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

Ф1на.1сов11у-с_гзновах, ут. ч.: 
!

!

50. |

вкладе11х у 1впному рон]
:

Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. ч.: 
!

внесених у зв!тному роц!

орган!зац:|

Розм[р внеск!в до статутного (складеного) 
!

кап!талу товариства, п!дприомства, 
:

51.

52.

53.

6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах

у тому числ! за кордоном

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

у тому числ| за кордоном
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Розд!л !|. 8!домост! про ф!нансов! зобов'язання

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

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

[1ерел!к ф!нансових зобов'язань у тому числ! за кордоном

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

перел[к ф|нансових зобов'язань
у тому нисл! за кордоном

3асв!дную правильн!сть зазначен их у ц1й!екларац1[ в|домостей

м^
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11рим1тка. 1. [екларацй заповнтоеться | подасться особами, з.шначеними у гункт| 1 |

п|дгункт| ''а'' щ/нкту 2 чаотини пертшо| статт1 4, та особами, з€шначеними в абзац1 пер|пому частини першло|
статт1 11 3акону }кра!ни ''[[ро засади запоб|ганття | протид11 корупц||''. [{ри цьому особами, з€вначеними в
абзац1 пер:шому частини пер:шо| статт1 11 цього 3акону, в|домост| щодо витрат (вклад|в/внеск1в) у декларац!|
не з€шначаються.

2. [екларант 3аповнюе декларац!то власнору{но чорнильно1о або кульково}о р}чко|о синього або
чорного кольору таким чином, що забезпеяус в|льне читання внесених в1домостей.

3. } позиц|] 1 у раз!, якщо декларантом у зв1тному роц1 зм1нено пр|звище, !м'я, по батьков1' спочатку
з[шначасться нове щ1звище, !м'я, по батьков|, а у дужках - попереднс пр|звище, 1м'я, по батьков1.

9кщо декларант через сво| рел|г1йн| переконання в|дмовився в|д прийняття реестрац1йного номера
обл1ково| картки платника податк|в та пов!домив про це в|дпов|дний орган доход!в ! збор|в | мас про це
в1дм1тку у паспорт| громадянина )['кра!ни' - у декларац!| зазначатоться сер|я та номер паспорта громадянина
)/ща!ни.

(абзац другий гункту 3 прим|тки |з зм1нами, внесеними

зг|дно |з 3аконом 9кра|ни в|ц04.0'7.2013 р. \ 406-м11)

4. } позиц|| 2 зазначатотьоя в1домост| щодо м|сця прохсивання |з з!!значенням адреси житла на
к|нець зв|тного року.

} раз1 якщо н€вва адм|н1стративно-територ|ально| одиниц| (адреса житла) зазн€}ла у зв|тному роц1
зм1ни, що не в|добрая<ено у паспорт| щомалянина }кра|ни - декларанта, - зазначаеться також назва станом
на дац заповнен!{'1 декларац1|.

5. } позиц|]3 зазначаетьсязаймана декларантом посада або посада, наяку претенду€ дек.парант.

6. 9 шозиц1| 4 зазначаються в1домост! в!дпов|дно до абзацу десятого частини перш:о| статт| 1 3акону
}кра!ни ''|!ро засади запоб|гання | протид|| корушц1|''.

(пункт 6 прим1тки |з зм|нами, внесеними зг1дно 1з

3аконом )/кра!ни в|д14'05.2013 р. \ 224-!{1)

7. Б|домост| про довжину щанспортного засобу з[вначаються ли|пе у позиц1ях з7 , з8, 42 ] 4з.

(гункт 7 прим|тки у редакц|| 3акону

}кра!ни в|д 14.05.2013 р. }х1 224-!11)

8. 9 раз! в1дсутноот! окремих в|домостей у в!дпов|дному пол1 ставиться щочерк.

9. Б1домост| щодо ф|нансових сум заокруглюються до гривн1.

10. 9 пол! "перерахованого у щивн!'' у позиц|ях 21 - 22 | пол| ''у тому нисл| 3а кордоном'' у позицйх
45 - 64 з€|значаються в1домост1 за оф|ц|йним курсом щивн| до в|дпов!дно} ]ноземно| в?шюти, установленим
Ёац|ональним банком )/кра|ни на день проведення ф1нансово| операц1|.

11. [!оле ''сума витрат (щн) на пРиАбання у власн|сть/оренду чи на 1н:пе щаво користуванття'' у
позиц1ях 2з - 28, з5 - з9 1 поле ''усього'' у позиц1ях 46, 48,50, 56, 59 | 62 заг{овн!о€тьоя' якщо разова витрата
(вклад/внесок) по кожн1й |з зазначених позиц|й у зв1тному роц| дор|в}т'ое або перевищуе 80 тис. щивень.

(пункт 11 прим|тки |з зм|нами, внесеними зг|дно |з

3аконом 9кра|ни в1д 14.05.2013 р. }.{ 224-\л11)

11 1. у полях ''!сього'' та ''у тому числ| за кордоном'' у позиц|ях 45 - 64 зазначаеться г{овне
найменування банк1в, 1нтших ф|нансових установ, товариств' п1дприемств, орган1зац|й тощо, з якими у
деш1аранта чи член|в його с]м'| наявн1 в|дпов!лн| в!дносини.

(прим|тку доповнено щ/нктом 11 
1 зг!дно 1з

3аконом 9кра|ни в1д 14.05.2013 р. }.{ 224-!11)

12. ,{остов|рн|сть внесених до декларац1| в|домостей засв|днусться п|дписом дею1аранта
з!шначенн'тм дати ]т заповнення.

13. Бланки декларац|| виготовля|оться у визначеному (аб|нетом \{|н1ср|в 9кра!ни порядку.


