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роздiл l. 3агальнi вiдомостi
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpalHi
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' !. 1,j-
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l
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5,

6.

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

. заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
, (виплаченi) декларанту вrдповiдно до умов трудовогоабо цивiльно-правового договору (KpiM ёuплаm,

: / ,а,-' -,,

4,,! } l
заз,яа"yе},uх 

.у_ qа_зчцp1 7, 8)

7. i дохiд вiд викладацькоТ, науковоI t творчоТ дiяльностi,
: МеДИЧНОi практики, iнструкrорськоi та суддiвськоТ
i пракгики iз спорту

*- 
(Ёаава Эа(йЦу,-rёidiirЁй tоЩо,-Ё ;кй' одёЁйЬНо]ЁаrаiоЁаяо)-Эii'НаЧёнi-у-цiЁэ позйЦiI доход:л:
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13.
i

14:
I

15. i

i

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ

I

дивiденди, проценти 
'

мат:рlальна д_опомога

дарунки: призи виграшi

алiменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, .,;;;;; 
";;;;;^;;";;;," J;;;;i'суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за

договором страхування, недержавного пенсiйного

i

18, i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
j ПРаВ

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

iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)

'{j",
j l/ }'1r}; i-:': I a'.'-:,-

i

16

17

Сума одержаного (Ёарахaзаного) лс}:f.].!



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

Назва кра'iни

в iноземнiй залютi лерераIоаансго у rL|!]Rа

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



Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

А, Майно, що перебуваб у власностi, в орендi чи на iншому правi користуванг{я декларантата витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ни},rI

CyMa витоат (ro; i ла

23. l 3емельнiдiлянки 
r

24. ; Житловi будинки

25. l Квартири

Садовий (дачний)
будинок

27, i Гаражi

i

i--,- --,,,

: lнше нерухоме
j майно
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Перелiк об'еrrjв Мiсцезнаходження об'егга (краiна, адреса)



Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування l
l

l

Загальна пjlоца ({з м)

3емельнiдiлянки

Житловi будинки

:::_.

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

чпенiв ciM'T декларанта



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. ТРанСпортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi liсоистування
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користуванняi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

воднi засоби

38. l Повiтрянiсудна

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб, см, потуlкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

39. i lнLui засоби



Перелiк транспортних засобiв

Б, Транспортнi3асоби, що перебУваютЬ у власностi. в орендi ци на iHL,lOMv lэааiкористування членiв ciM'T декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна. куб, см,

потркнiсть двиryна, кВт, довжина. см)

Эi l Brii:,.aKy

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. : Воднi засоби

43. , Повiтрянiсудна

lншiзасоби



Роздiл V, Вiдомостi про вкладп у банках, цiннi папери та iншiактиви

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власнэстi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аrгивiв {грн)

i ч тaму чис:ri за коOдсноt!

45.

,+6.

47,

48,

49.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
Ф!нансовиl.ус-гаlов_ах__1,.y 

J_: 
ч:,,

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb ч|нних паперi": у,,: *::

придбаних у звгному роцi

Розмiр BHecKiB до статуrного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,

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

51. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
Фiнансових yclaHoBaI

Номlнальна уртlсть чiнних паlерiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,
органiзацii

i У ]'ОМУ ЧИС]_- Эа |iОПДСНСМ



Перелiк фiнансових зобов'яэань

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його ви\рати

у ToMv ч}.1сj]1 за {ордопс|,i

55i
:

56 
l

57,

58.

60.

61.

62.

63.

64.

ff обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll*V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
l (кредитом)

59. : lншi не зазначенi у роздiлах lIl-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiпл'Т декларант*

flобровiл ьне страхування

Недержавне пенсlйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

[lогашення основноj суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Засвiдчую правил}Бнiсть зазначених у цiй !екларацlТ вiдсплос"iай

,, i; J- " *{ lcy itl*ё-€,2 20 l\o

Перелiк фiнансових зобов'язань



10
примiтка . 1, пщекларацiя заповнюеться i подаеться особами,за3наченими у пунктi 'l i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, таособамИ, 3азначениillИ в абзацi neprorY ,"arr"' першоТ cTaTTi 11 Законуукратни "про засади запобiгання i протйдiт корупцiт'', При цьому особами,3а3наченимИ В абзацi першомУ частини першоТ cTaTTi 11 цього Закон*l,вiдомостi щодо витрат (вкладiв/Ёнескiв) у декларацiт не зазначаються,2, ,щешарант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною абокульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечусвiльне читання внесених вiдомостей,
3, У позицiТ 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвиLце,iм'я, пО батьковi, спочаткУ за3начаеться ноВе прiзвище, iй'r, по батьков!- а удужках - попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.
ЯКЩО ДеКЛаРаНТ ЧеРф своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вlд1прийняття реестрацiйного номера облiковот картки платника податкiв T.lповiдомИв прО це вiдповlдний орган доходiв iзборiв iMae npo ц* вiдмiтку упаспортi громадянина Укратни, - у декларацiт зазначаються серiя та номерпаспорта громадянина УкраТни.
4, у позицiт 2 3а3начаються вiдомостi щодо мiсця про}кивання iззазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.У разi якщО на3ва адмiнiстРативно-ТериторiальноТ одиницi {алресsжитла) зазнала У звiтномУ роцi змiни, щО не вiдображенО У ПаСПОР-;.i

громадянина Укратни - декларантэ, - зазначаеться також назва етансм нн
дату заповнення декларацiТ.

5, У позицiТ 3 зазначаеться займана декларантом посада або гIс}садii,на яку претендуе декларант.
6, У позицiТ 4 зазнаЧаютьсЯ вiдомосТi вiдповiДно дО абзацУ десятсг.JчастинИ першоТ cTaTTi 1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i пr;grиi,,i'

корупцiТ"
7, ВiДОМО"riIР9 ДОВЖИНУ транспортного засобу зазначаютьс"я лtiыЁ lпозицiях 37, 38, 42i 43.
8. У разi вiдсутностi окремих

прочерк.
вiдомостей у вiдповiдному пол; стэL?итьс,;tr

9. ВiдомОстi щодО фiнансових сум заокруглюються до гривнi.,l0, У полi "пеРерахованого_у_iривнi"'у позицiях 21-iz ; п$лi ''у тСtчtчислi за кордОном" у позицiях 45-64.аз"аiаються вiдомостi за офiцiйниlлкурсом гривнi до вiдповiднот iноземнот валюти, установленим Нацiона,л:ьниt.i
банкоМ УкраТни на день проведення фiнансовоТ операцii',

1 1, Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи Hil !Hi*--:правО користуВlння" у позицiЯх 23-28, 35-39 i поле ''усtогс'' y позtлцiях46, 48' 50, 56, 59 i 62 заповнюСться, якщО разова витрата (вклад/внесок) пi:кожнiЙ iЗ зазначених позицiЙ У звiтномУ роцi дорirню.' або Пs|-;с,.*иц,.;
80 тис. гривень.

1|, У полях "Усього" та "У томУ числi за кордоном" у позu,jцiях "i"5-ti +3а3начаетьсЯ повне найменування банкiв, iнших фiнаЙсових ycTaHCIl*,
товариств, пiдприемств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта Lли Ч;л€ýiв йсi1,1
ciM'T наявнi вiдповiднi вiдно сини.

12,,ЩосТовiрнiстЬ внесених до дешrарацiТ вiдомостей ;асвiдч;уетьс,;
пiдписом декларанта та зазначенням дати iT заповнення.13, Бланки декларацiТ виготовляютьЬя у визначеному Ka5irt*Toгli
MiHicTpiB УкраТни порядку.


