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платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни
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Роздiл |l, Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу
ъ
декларанта l un"ri" 

"i"'i

?
'r э5 8 J7Х+ l7уб

7
бз55€ {о у tb:(

8.

9.

10.

11.

12,

,l3.

'о,
15i

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ '

I t!1 .-f4) 1 D < ь

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

алiменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупн i
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного 

"Ьаду
дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприомницькот та незалежноl.
професlй ноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

20. i iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19

"{Q\)

16.

17.

18.

i

19 j

i
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованоrо у rривнi

i-

ir

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'T декларанта

|-,

21.

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

j

I

I

28. ; lнше нерухоме
, маЙно

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'еrга (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на jнше право

користування



Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
член iB ciM'T декларанта

Гlерелiк об'ектiв i Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) l З"гальна плоца (кв. м)

::/8ýг, с
29. , 3емельнiдiлянки

:'''
30. l Житловi будинки 

i

ад |

Jl. i
:

5l.

.).)
JJ_

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi
:--,

--
,9-. oq,

4Ф]|нше нерухоме
майно

с

u
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користуваннядекларанта, та витрати декларанта на Х прrдбання (користування)

I

35. ; Автомобiлi
; легковi

j

dл) l.J-,
...'.'....''.'''-''''''''....'.-..'-'''''

**^*-'.--j

36. l Автомобiлi
: вантажнi
, (спецiальнi)

i

I

37. : Воднi засоби

i

i

38. j

:

Повiтрянiсудна j

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двигуна. куб, см, поryжнjсть

двигуна| кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування



1

Б. ТранспоРтнi засоби, що перебуВають У власностi, в орендi чи на iншому правi

40. Автомобiлi легковi

41.

воднi засоби

|ншiзасоби

користування членiв сiм'i декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Перелiк транспортних засобiв



Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнlлi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аtсивiв (грн)

45.

46.

47,

48.

49.

Перелiк Усього | у тому числi за кордоном

органiзацii', у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

50

51.

52.

53.

Перелiк Усього | у тому числi за кордоном

56 ocl о



Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

&l.

55.

56.

; flобровiльне страхування

lr qJ-Oi Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

60.

61.

62.

|---------,
l
i

i Погаr

i (K,P_efl

Перелiк фiнансових зобов'яэань у тому числi за кордоном

57., Поlашеlня ocнoв1o.|cIM1 л"озlк1 
!кпелит11)

58. i Погашення суми процентlв за позикою

59. 
1 |ншi 

не заlуаlеllч поlлjлах ]]]-V 
витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне страхуван ня

Нелержав1 е пеlсlй у 1абе;пе_че.1 lя
Уlпlман у .з_зз I 

аченоlо у р_оlлjлах 
] | |;V_ 

м а йна

поlашеlня o9:oBloi cJгЙI no,.ly (IредитI)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

правильнiсть зазначених у цiЙ flекларацiТ вiдомостей

,, lP " u}*frКlý!.,.j ZO l{ р.

Пр . И. Деклrарацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у
пунктi 1 i'гiiдпунктi "а" пункту 2частини першоТ cTaTTi 4, та особами, за3наченими в

абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 3акону Украiни "Про 3асади 3апобiгання i

протидiт корупцii". При цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини
першоi cTaTTi ,1,1 

цього 3акону, вiдомостi tцодо витрат (вшадiв/внескiв) у декларацii
не зазначаються.

2. flermapaнT заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою

ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забе3печУе вiльне читання
внесених вiдомостей.

3. У позицiт 1 у разi, якlло декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я,
по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дуЖках -
попередне прiзвиlле, iм'я, по батьковi.
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Якщо декларант через своi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина
Украiни, - у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина
Украiни.

4. У позицiТ 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням
адреси житла на кiнець звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла)
зазнала у звiтному роцi змiни, lло не вiдображено у паспортi громадянина УкраТни -
декларанта, - зазначаеться також назва станом на даry заповнення деr<ларацiТ.

5. У позицiТ 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоТ cTaTTi '1 3акону Украiни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ".

7, Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у
позицiях 37, 38, 42 i 43.

8. У разi вiдсрностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться
прочерк,

9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях21-22 i полi "у тому числi за
кордоном" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до
вiдповiдноi iноземноТ валюти, установленим Нацiональним банком УкраТни на
день проведення фiнансовоТ операцii.

,1,1. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
право користування" у позицiях 23-28, 35-39 i поле "усього" у позицiях
46, 48, 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй
iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе
гривень.

80 тис,

11. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45-64
зазначаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств,
пiдприемств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi
вiдповiднi вiдносини,

12. locToBipHicTb внесених до декларацii вiдомостеЙ засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати iT заповнення.

,13. Бланки декларацiТ виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
УкраТни порядку.

{!ешарацiя iз злtiнамлl, внесеншI|а зzidно iз Законамu М 224-WI Biil 14.05.2013, М
406-WI Bid 04.07.2013 }


