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Ресстрацiйний номер облiковоt кар,гки

пла]ника податкiв/ серtя
та полJер г]асllорта громадянина Украlн/

Роздiл l. Загальнi вiдомостi

2, Мiсце проживання:

.L( [,:,1 2L(t,: l

(поштовий lндекс, обllасть, район, населэний пункт, вуllиLlя, ;;;;;,'бrд;;;r, ;;p;y;i *uupr"p, декларанта)

Члени ciM'i дек.паранта:



Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перел]к доход]в

Сума одержаного (нарвхованого) доходу

декла ра нта

5.

6.

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

, заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
; (виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
i або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,

i дохlд вlд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
; МеДИЧНОi практики, iнструкторськоI та суддiвськоi

8/ бJ/_, 6_| ./rq 3"r2

8/ 6 зl, 6| :J19 зf/. со

7,

практики lз спорту

]

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацir ,

маинових прав lнтелектуальноТ власностi

9.

,l0.

11.

, дивiденди, проценти

I

матерiальна допомога
i

12.

13.

14,

алlменти
i
i

спадщина
]

15 cTpaxoвl виплати, cTpaxoBi вiдшкодуван ня, ви купн i

суми та пенсiйнt виплати. що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

: Дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна ] -

i

l Дохiд вiд провадження пiдприемницькоi'та незалежноi'

16.
i

.

'l7 |

i

:

18.

професiй ноi дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження -;;r; .;r";; ," *оопоо"rивних

19,

iё
i20.

в

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



Б, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за ме)ками УкраТни членами ciM't декларанта

Назва краtни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

22r

]

l

з



Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

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

]

i

23. , Земельнi дiлянки
]

:

:

i

i

]

I

24. : Житловi будинки

I

.

i

]

i

I

25. ' Квартири

:

I

I

]

:

26. , Садовий (дачний)
l будинок
]

]

i

27, Гаражi

28, lнше нерухоме
майно

Перелiк об'сктiв I\4iсцезнаходження об'Oкта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користува н ня

i ,,|: |,

4



Мiсцезнахолжеllня об'екта (KparHa, адреса)

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciМ'l декларанта

29,

з0,

31.

32.

33

lнше нерухоме
п/аЙ но

3емельнi дiлянки

Житловi будинки

Садовий (дачний)
будинок



Перелiк

транспортних засобiв

IVlарка/модель

lоб см цилrьдр,в двйгуdа, (уо, см по I,\r,c.D
двигуна. кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

п ридбанн я

у власн]сть

оренду чи

на iнше право

користува ння

.

35. , Д916r.6|r;
легковi

i

, ý'U S у Kli G Кд у_р vlгп Rд J,0_ iaт ?_

Автомобiлi
i вантажнi

i

i
j

Jl. I

(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

:

i

.

]

39, , lншi засоби
:

.

]

6

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування, декларанта, та витрати декларанта на lx придбання 1користувай'-"



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

i SL)SIKl G му,/) /t,HKl /,о ;де7_
.^i^ noi |oL,c"tt 0&/,Lи4{а -/!9г40. , Автомобiлi легк--, U 

L_"- -.tr....-, ,..,........... 
_ ___l__J ,

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. i Воднi засоби

4З, i Повiтрянiсудна

44. ; |ншi засоби
]

:

користування членiв ciM'T декларанта

Гlерел]к транспортних засобiв
IV]a рка/модел ь

(об'ем цилiндрiв двигуна. куб, см,

поlужнiсть 1.1вигуна, кВт. дов)кина, см)

1

I



45.

46.

47.

48"

49.

у тому числi за кордоном

50.

5,1.

52.

I

53,
i

.

у тому числi за кордоном

в



=|

55

56.

57.

58.

59.

60,

61.

62.

63.

64.

у тOlиу числi за кордоЁом

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числl за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацii' вiдомостей

(п iд п йС) zo/S,

о

А, Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

ПереJliк фilJансових зобов'язань

.]обровrл ьне страхуван ня

Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна

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

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Усього

flобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll*V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)



/
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примiтка. 1. !екларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пунггi 1 i

пiдпункгi "а" пункгу 2 частини першо'| cTaTTi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини
ПеРШОj cTaTTi 11 Закону Украtни "Про засади запобiгання i протидir корупцil". При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини перщот cTaTTi 1 1 цього 3акону, вiдомостi lлодо витрат
(вкладiв/вн ecKiB) у декларацiТ не зазнача ються,

2. flеКЛаРант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього
абО чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання внесених вiдомостей.

3. У позицiТ '1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi,
СПОчатку за3начаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне прiзвище, iм'я, по
батьковi.

Якщо декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття реестрацiйного
НОМеРа ОблiковоI картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i

Мае ПРО це вiдмiтку у паспортi громадянина УкраТни, - у декларацiТ зазначаються серiя та номер
паспорта громадян ина УкраТни.

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

У РаЗi якщо назва адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному
РОЦi Змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина УкраIни - декларанта, - зазначаеться також
назва станом на дату заповнення декларацiI.

5. У позицii 3 зазначасться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе
декларант.

6. У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоl cTaTTi 1

Закону Украtни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцii",

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

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

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21_22 i полi "у тому числi за кордоном" у
позицiях 45_64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiднот iноземноl валюти,
УСТаНОВЛеНИм Нацiональним банком УкраТни на день проведення фiнансовот операцiт.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнще право користування"
У ПОЗИЦiяХ 23-28,35-39 i поле "усього" у позицiях 46, 48, 5О, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова
витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 80
тис, гривень.

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

12, locToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостеЙ засвiдчуеться пiдписом декларанта та
зазначенням дати Tj заповнення.

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

14. У разi якщо суб'ект декларування не можо, одержати iнформацiю про майно, доходи,
видатки та зобов'язання фiнансового I?раtсгqру члена ciM Т, якого мобiлiзованого вiдповiдно до
указу Президента , Украtни, декларацih :за.20.t5 piK ;заповнюеться без урахування iнформацii,
невiдомоi суб'екгу декларування. У такому разi ауб'екг декларування разом з декларацiею подае
пояснювальну записку довiльноi фьрми, в якiй зазначао, якi саме позицiт декларацiI не заповненi,
та пояснюо причини Тх не заповнення, Суб'екг декларування зобов'язаний подати уточнену
декларацiю за2о15 piK не пiзнiше 30 робочих днiв з моменту усунення обставин, якi перешкод*алЙ
йому одержати необхiднi данi. ' ..: ,

{!еклароцiя Ь ,riuIru, впесенuмЙ зzidlнtо iз Зltкl,оttамч I!! 224,VII Bid 14.05.2013. LY!! 406-VII Bin
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