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роздiл ll, Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелlк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'i
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3агальна сума сукулного доходу] гRивнi, у r r.. ,

заробiтна плата, iнuli виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у 1о9uцiях 7, 8)

дохiд вiд викладацькоi', HayKoBo'l' i творчо't дiяльностi,
медичноТ практики, iHcTpyKTopcbKoj' та суддiвськоi'
прапики iз спорту
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8, авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацi'Г

: майнових прзв lнтелекгуальноi власностi

16 
, лохlл вiл вlлччження рухомого та нерухомого майна

17 дохiд вiд провадження пiдприомницькоi'та незалежноl

l дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

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

20. : iншi види доходiв (не зазначенi у позuцiях 6-19)

18,

19
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Б, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютl пёрерахованого у грианi
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В; Одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'i'декларанта

Назва краl'ни

PoзIJlip доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме маино

23. ] 3емельнi дiлянки

д. Майно, що перебува0 у власностi, в орендt чи на iншому правi користування декларанта,

та витрати деклаЁанта на придбання такого майна або на користування ним
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Крартири

26. l Садовий (дачний)

i будинок

27, l Гаражi

|нше нерухоме
маЙно

28

Перелiк об'екriв Мiсцезнаходження об'скта (краТна, адреса) 3агальна плоlла

(кв. м)

Сума витрат (rрн) на

придбання

у власнiсть

орэвду чи

на iнше право

користува ввя
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l\,4iсцезнаходжен ня об'екта (краiна, адреса)

Б. Майно, шо перебувае у власностi, в орендiчи на iнrлому правi користування
членiв ciM'T декларанта

29. 3емельнiдiлянки
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!iКвартири i i
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Роздiл lV, Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, шо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на iх придбання (користування)
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36, двтомобiлi i 
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(спецiальнi)
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Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

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

двиryна, кВт, довжива, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у влаон]сть

оренду чи

на iнце право

користува нн я



Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Б, ТранспОртнi засобИ] 
|ч? 1еребУваютЬ у власностi, в орендi чи на iHlIJoMy правiкористування членiв ciM'I декларанта

40. : Автомобiлi легковi

_,41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42, Воднi засоби

]
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lншiзасоби
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнt,liактиви

А, Вклади у банках
декларанта, та

цiннi папери та iHu.li активи, що перебувають у власностi
витрати декларанта на придбання таких активiв (rрн)

45,

46,

47, ,
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49.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
Фiнансовlх усJзновах] у т_ 

_ч::.

вкладених у звi_тно_му роцi

номiнальна *up.|.,, u,;;;; ;;;;;;;: ;, ;','

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB о" .r,',u,,";; ;;;";;;;;";
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзачii, у I. ч::

50 : вносених у звiтному роцi

, Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

, Фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
:

: Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,

. органjзачi]

(iЁфli.

_,

l--..'.. i

-,

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

51.

52,

5з

у тому числl за кордоном

у тому числi за кордоном



54.

55.

56,

57.

58,

59.

60.

61.

62.

63.

64.
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Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном

(грн)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей

zo/{p



примiтка. ,1. 
flекларацiя заповнюеться i п.одаеться особами, зазначеними уlXI ITi, 1 i п iдпун к],^'^{: .лi.rлlу 2 iастини першоТ ёiаттГi,' ййi;; й й]Ъч. r"r" н и м и в

iiiiщхц-qf щ,ц:ф_л'лff !ъ",р,ъъъ"#йiiГн"#;узЁдлг,жп*;ffi,.,#;'ПеРШОТ cTaTTi 1'l цього 3акоЙу, вiдомоiтi ЙодоЪйiЬЪitЁБiiiЁiЪiЬ",|rl у декларацii.не зазначаються, 
r \-'-

2. fl е кл а р а, Lr Lo: тý9 д_еу аq? ц i ю вл а сн о руч н о ч ор н ил ь н о ю або кул ь ко во юРУЧКОЮ СИНЬОГО абЭ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ таким чиноЙ, що заОеJпБЦЙJЙьне читаннявнесених вiдомостеи.

_л 
^л1. 

YД'l_Цl..1_У Р"Зi, ЯКЩОдекла.р9I]оI,у звiтному роцi з-плiнено прiзвище, iм,я,по oaTbкoвl, спочатку зазначаеться_нове прi-звцще, iй'я, й оiiJкоЪi, u у ду*ках -попередне прiзвище, iм'я, по батьковt,

Якщо декларант чере3. cBoi ре_лiгiйнi переконання вiдмовивсЕ вiд прийняттяреестрацiйного номера сiблiковоl картки платника п,од"iБйпъъiноrrв про цевiдповiдний ооган доi,?{l1| l9чрll iЙае пЁо цБ'Бi!r,rпу у паспортi громадянина
Y|Plilr, - У ДЬКЛарацiТ зазначаЬться-сЪрIя ЁrЫЬр паспорта громадянинаукраlни.

4. У позиЦiТ 2 зазнаЧаютьсЯ вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначеннямадреси житла на кiнець звiтного року.

У разi лкщо.н.азм 1дуjтi9rрlтIв_lj_о:IýриторiальноТ одиницi (адреса житла)3а3НаЛа У ЗВiТНОМУ РОЦi ЗЙiни, щ'о не_9цображеЙ-у паспортl ,роr"дi'r"rЬйlj;Т,1, _
декларанта, - за3начаеться також назва станом нА дату iапоЬненнh деклiр56,",

_ _5 У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на якупретендуе декларант.

6.. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдпофно до.абзацу десятого частиниПеРШОТ cTaTTi 1 3акону УкраТни "Пýо засади ЬЬпоЙаннil i проr}дjТйрупйiг;l-"""'

l Вrддlцо_стlIрq довжину транспортного засобу зазначаються лише упозицiях 37, З8, 42 i 43,

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

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перераIованОго у гривнi" у позицiях21-22i полi "у тому числi за
IРfДОj 9.Y:,Ц. IлОл3I Ц i" х 4 5-64 з аз н Ьч а ються в iдо м ocTi ia фi ц Й н Йм'кllр cd м гр й в й ГдовlдповlднОl lноземнОТ валюти, устано.вленим Нацiональнйм'банкой'Укffiнй нБ" --день проведення фiнансовоi' операцiТ.

__ _11 Поле "сума,,витрат (грн) налрид_ба-ц!Е у власнiсть/оренду чи на iншег.|рач9 к9риý}туван.цл у позицiях 2з_28,35_39 i гiоле ''усього'"у пЬ5ицiяi-
16r _4В, 50, 56; 59 i 62 1аповнiоеться, лкщq разовlвитЁiii GЙЙБ;ё;;*) по кожнiйlз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiЁнюе або перевиЦуЪЪб тйЬ, гривень.

11 . У полях "Усього" та "у тому числi.за кордоном'' у позицiя х 45-64
3а_3начаOться повне найменування банкiв, iншиi фiнансових установ, товариств.
!lД!Р19{Л9ТВ, ОРГаНlЗаЦtй ТОЩО, 3 якими у деклараiта чи членiв його iiM'i, наявнi-'вlдповlднl вlдносини

-- -1?.-Д9стовiрнiсть 
внесених до.декларацii'вiдомостей засвiдчуеться пiдписом

декларанта та зазначенням дати lт заповнення.

1З. БланКи декларацiТ виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiBУкраi'ни порядку.

,^ - -{Дrryарацiя_iз зл,tiнOлtu, внесенuлtu зzidно iз Заксlнаtпu JYb 224-WI Bit t4.05.20tз, ль406-VII Bid 04.07.20I3 }


