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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в Украiнi

i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, н
i (виплаченi) дешаранту вiдповiдно до умов
. або цивiльно-правового договору (KpiM

i з_а_зн_аченид у позu_ц.iях 7, 8_).

: дохiд вiд виt<ладацькоi, науковоТ i творчоi д
j медичноi практики, iHcTpytпopcbKoT та с

i лр?lсгиIr iз 
9_1t9pT_y"

i 

--

a '-

(ЁааЁа ЗаклаДr, УёiанdЁй iоЩо, Ё яКйi оДёЁжаЁо GПЁЁiёЁёЁсi) ёааЁачё'Ёi У Цiй поёйЦiТ Дi5iоДй)

:

: авторська винагорода, lншl доходи вlд
i майнових прав iнтелекгуальноI власностi

: ДИВlДеНДИ, ПРОЦеНТИ

1 
матерiальн?. допомога

l дарунки, призи, виграшi 
_i

i допомога по безробiттю
.

1 
алilеlу

i 
спадщина

; cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, ви
j суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченiдешар
! договором страхування, недержавного пенсiй

i заq9:р:9тIл ч lel9irч9|9 в,кладу 
.

! дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого

i дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та нез
i професiйноj цlяльlо9-г
:.
i дохlд вlд вlдчуження цlнних паперlв та корпор

l lPaP
i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiн
j користування) майна

i iншi види доходiв (не_зазначенiч поlучiях 6-!

Роздiл Il. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoвaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Б. Одержанi (HapaxoвaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

.f-***-

22.

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

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl

' a.l i

|-i.i

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

фф--F**",



Роздiл IIl. Вiдомостi про

А. Майно,
та

що перебувае у власностi, в орендi чи на
витрати декларанта на придбання такого

23. 3емельнi дiлянки

24. ; Житловi будинки

25. i Квартири

26. Садовийл (дачний)
будинок

2т. Гаражi

28. lнше нерухоме
майно

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна плоша

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

,оренду чи

на ]нше право

користування
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Б. Майно, lло перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'i декларанта

30.

31

32.
будинок i {--'

i "--"*,* i

33. l Гаражi
I ttl

-*/я-"

- 

i

34. i lнше нерухоме i 
-

|--
i майно i .. . .. ..l".-iМ?JИFtU i

i F-^

l

3агальна площа (кв. м)Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)Перелiк об'ектiв

i 3емельнi дiлянки
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

35.

36. i Автомобiлi
; вантажнi
i(спецiальнi)

ii/**ii
?.. I ti . l tt i

38.

39

декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, поryжнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

користування

Автомобiлi
легковi



Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

40. i Автомобiлi легковi

41 . Автомобiлi вантажнi
(спецiал ьн i)

42. i Воднi засоби

43. i Повiтрянi судна

44 lншi засоби



цiннi папери та iншi активи

активи, Lцо перебувають у власностi
на придбання таких активiв (грн)

45.

46.

4т.

48.

49.

50.

51 .

52.

53

у тому числl за кордоном

у тому числl за кордоном



користування членlв

Перелiк транспортних засоб]в
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендl чи на lншому правl
користування членlв сiм'I декларанта

i ёф

40. Автомобiлi легковi

41

42 Воднi засоби

' 
----,#ф*-

43 Повiтрянi судна r-*"

ъ-.****_*

44. i lншi засоби



цiннi папери та iнlлi активи

активи, tцо перебувають у власностi
на придбання таких активiв (грн)

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

45.

46.

47.

48.

49.

50.

i гlUмlпаJlDпа E,aPllUlD чlппил llalltrPlE, у |. ч.. r i i;]

-"---

i внесених у звiтному роцa

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

: Номiнальна Bapтicтb цaнних паперiв, у т. ч.: 
i

: фIнансових установах i

i Номiнальна BapTicTb цi

Сума кошт в на раху н51 .

52.

53. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) 
i

i капlталу товариства, пlд риемства, i --"- i

! органiзацii

у тому числl за кордономПерелiк
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Роздiл Vl.

А. Фiнансовi витрати (грн)

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61 .

62.

63.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числl за кордоном

ciM'T декларанта (грн)

у тому числl за кордономПерелiк фiнансових зобов'язан ь

3асвiдчую зазначених у цiй Декларацiт вiдомостей

,rec 20

Примiтка. '1. ffешарацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у
пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2частчни пeplltgi cTaTTi 4, та особами,,зазначеними в
абзацi першому частини першоТ статгi 1'l 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i

протидiТ корупцiТ". При цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини
першоТ cTaTTi ,1,1 

цього 3акону, вiдомостi lлодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ
не зазначаються,

ьправил
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2. flешарант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою
ручкою син.ього або_чорного кольору таким чином, tло забезпечуе вiльне читання
внесених вlдомостеи.

_ 3, У позицiТ'1 у разi, якшо декларантом.у звiтному роцi змiнено.прiзвиtле, iм'я,
по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвиlле, iм'я, по батьковi, а у дужках -
попередне прiзвиtле, iм'я, по батьковi.

Якщо декларант через своI релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятгя
реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган державноТ податковоi служби i мае про це вiдмiтку у паспортi
громадянина Украiни, - у декларацiI зазначаються серiя та номер паспорта
громадянина УкраТни.

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

У разi .якlло назва адмiнiстративно-територiальноI одиницi (адреса жи.тла)
зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина УкраIни -
декларанта, - зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацiТ.

5. У позицii 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 Закону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ".

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у
позицiях 37, 38, 42 i 4З,

8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться
прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перер.цор9ного у.гривнi" у.позицiя,х21-22.i полi "у тому числi за
кордоном"..у.позицiях 45-64 зазначЪються вiдомостi за офiцiйним курсо..ч гривнi до
вiдповiдноТ iноземноi валюти, установленим Нацiональним банком УкраIни на
день проведення фiнансовоТ операцiТ.

11, Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи
право користування" у позицiях 2З-28, 35-39 i поле "усього" у
46, 48, 50, 56 та 59 заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по
зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе
гривень.

на Iнше
позицiях
кожнiй iз

1 50 тис.

111, 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
вlдповlднl вlдносини

'12. flocToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати iT з7повнення.

13. Бланки декларацii виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
Украiни порядку.

{[еmарацiя iз змiнамtt, внесенш]пu зzidно iз Законолt М 224-VII Bid 14.05.2013}


