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плaтникa пoдaткiы сepiя
тa нoмep пaспoртa гpoмaдянинa УкpaТHипpiзвищe, iHiцiали, дaтa нapoджeння
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Poздiл ll. Biдoмoстi пpo дoxoдt{

A. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з yсix джepeл в УкpaTнi

дox|д в|д виклaдaЦЬкoТ, HayкoвoT i твopvoТ дiяльнoстi,
мeдиннoi пpaктики, iнстpyкгopськoТ тa cyддiвcькoТ
пpaктики iз спopтy

**-.--JЁазЁа 
заinад';yёiа.Ёo6й"idцd;ffiiilii 6ДёЁ*eiij1ЁаЁЁiЬЁeнi' l

17.

18.

16. дox|д в|д в|дчyжeнHя

дox|д в|д пpoвaджeHHя
пpoфeсiй нoТ дiяльнoстi

дoxiд вiд вiднyжeння цiнниx
пpaв

дox|д вlд пepeдaЧ| в opeHдy
кopиcтyвaHня) мaЙнa

20. iншi види дoxoдiв (нe

5. 3aгaльнa сyмa сyкyпнoгo дoxoдy, гpивнi' y т. ч.: i

6. j зapoбiтнa плaтa, iншi виплaти тa винaгopoди, нapaxoвaнi j
j (виплaнeнi) дeклapaнтy вiдпoвiднo дo yмoв тpyдoвoгo i
i aoo Цив|лЬнo-пpaвoвoгo дoгoвopy (кpiм вuплam, i
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12.

't3.

19.

пepeлiк дoxoдiв
Cyмa oдepжaнoгo (наpaxoвaнoгo) дoxoдy

дeклapантa члeн.в сiм'T

стpaxoвi виплaти, стpaxoвi
сylvtи тa пeнсiЙнi виплaти, l
дoгoвopoм стpaxyвaнHя' н(
зaбeзпeчeння тa пeнсiЙнoг

, iншi дoxoди вtд peaлiзaцii
yaльнoi влacнoстi

*-*

txoвi вiдшкoдyвaння' викyпнi
lти, щo сплaченiдeклapaнтy 3a
я' нeдepжaвнoгo пeнсiЙнoгo
Йнoгo вшaдy

pyxoп,loгo тa Hepyxo]\4oгo маЙнa

пiдпpиeмницькoТ тa HeзaлeжнoТ
i

пaпepiв тa кopпopaтивHиx

peндy (стpoкoвe вoлoдiння тa|aбo

зaзнaнeнi у пoзuцiяx Ф1 9) ?4ol



Б. oдepжанi (нapaxoвaнi) з джepeл зa мeжaMи yкpaTни дeклapaнтoм

21.

B. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з джepeл 3a rиeжaпiи УкpaTни члeHa[lи сiм'T дeклapaнтa

22.

Hазвa кpaiни
Poзlt,tip дoxoдy

в iнфeмнiй вaлютi пepepexoванoro y rpивнi

I

I
l.------..--

1--

--

Ha3ва кpaТни

Po3riiP дoxoдy

в iнoзeмнiй валютi пepopexoвaнoro y гpивн|
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Poздiл ll!. Biдoмocтiпpo нepyxoмe мaйнo

A. Maйнo, щo пepeбyвae y влacHoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaння дeцлapaHтa,
тa витpaти дeклapaнтa нa пpидбaнHя тaкoгo мaйнa aбo нa кopистyвaHHя Hиt\'

23.

24.

25.

2в.

27.

28.

Пeрлiк o6'eктiв Miсцeзнаxoджeння ф'eктa (кpaiнa. адp€сa) 3aгальнa плoщa

(кв' м)

Cyма витpат (гpн) нa

пpидбaння

y влaснiстЬ

oРeндy чи

нa |нuJe пpавo

кopиcryванl{я

3eмeльнiдiлянки

Житлoвiбyдинки

-_*

Квapтиpи

GaдoвиЙ (дaнниЙ)
бyдинoк

Гapaжi

|ншe нepyxoмe
плaЙнo
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Б. MaЙнo, щo пepeбyваr y влaснoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaHня
члeнiв сiм'i дeклapaнтa

N.

30.

31 .

32.

33.

34.

пepeлiк oб'eкriв Miсцeзнaxoдxeння oб'ектa (кpaiнa, aдpeca) 3aгaльна плoщa (кв' м)

3eмeльнiдiлянки

Житлoвiбyдинки

+

"--

--

Квapтиpи

CaдoвиЙ (дavниЙ)
бyдинoк

Гapaжi

|ншe нepyxoмe
мaЙнo
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Poздiл lV. Biдoмoстi пpo тpaнcпopтнl зaсoби

A. Тpaнспopтнi зaсoби, щo пepeбyвaютЬ y влaснoотi' в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaнHя
дeклapaнтa, тa витpaти дeклаpaHтa нa ix пpидбaння (кopистyвання)

35.

36.

37.

38.

39.

Пepeлiк

тpанспopтниx зaсoбiв

[lлapка/мoдeль
(o6,eм цилiндpiв двиryнa, кyб. cм, пoтyrfiiстЬ

двиryHа' кBт, дoвжинa, см)
Piк випyскy

сyмa Bитpaт (гpн) нa

пpидбaння
y власнiсть

opeндy чи
на iншe пpaвo

кopистyвaння

Aвтoмoбiлi
лeгкoвi

Aвтoмoбiлi
вaнтaжнi
(спeцiaльнi)

Boднi зaсoби

ПoвiтpянiсyдHa

lншiзaсoби
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Б. Tpaнспopтнi зacoби, щo пepeбyвaютЬ y влaснocтi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi

1{t.

41.

42.

кopиcтyвaHня члeнiв сiм'Т дeклapaнтa

пepeлir тpercmpпп 3асoбiв
Mapкa/мoдeлЬ

(oб'eм ЦилiндpiB двиryнa. кyб. см,
пoтyx{нiстЬ двиryнa. квт, дoB)кинa, см)

Piк випyсry

Aвтoмoбiлi лeгкoвi

Ч

Aвтoмoбiлi вaнтaжнi
(спeцiaльнi)

Boднi зaсoби

Пoвhpянi сyднa

lншiзaсoби
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Poздiл V. Biдoмoстi пpo вклaди y бaнкax, цiннi пaпepи тa iншi aктивli

A. Bклaди y бaнкax, Цiннi пaпepи тa iншiaктиви, щo пepeбyвaютЬ y влaснocгi
дeклapaHтa, тa витpaтИ дeКлapaнтa нa пpидбaнHя тaкиХ aкгивiв (гpн)

47.

48.

49.

50.

Б. Bклaди y бaнкax, цiннi пaпepи тa iншi aктиви, щo пepeбyвaютЬ y влacнoстi

51.

53.

пepeлiк yсЬoгo y тoмy нислi 3a кopдoнoir

Cyмa кoштiв нa paxyнкax y бaнкax тa iншиx
фiнaнcoвиx yстaнoвax, y т. ч.:

вклaдeниx y звiтнoмy poцi

е-_-

члeнiв оiм'i дeклapaнтa (гpн)

пepeлiк Усьoro y тoмy чl.lсл| 3a кopAoнoi'

Cyмa кoштiв Ha paХyнкax y бaнкax тa iншиx
фiнaнcoвих yстaнoвax

;;;i;;";;; ;;;;i;;; -Рi}lиx пalepiв
Poзмip внeскiв дo стaтyгHoгo (склaдeнoгo)
кaпiтaлy тoвapиствa, п iдпpиeмствa,
opгaнiзaцiТ
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3aсвiдvyю

Пpимiткa. l.,{е зaпoBIIIoсTьcя i пo.цaеться oсoбaми' зtlзнaчеIlиМи y пyнктi 1 i
пiдпyнктi ''a'' пyнктy 2 чacтуlнpl пеprшoi стaттi 4, тa oсoбaми' зaзнaчениМи B aбзaцi пrpIIIoМy
чaсTиIIи пеprшoТ cтaттi 1l Зaкoнy Укpaiни ''Пpo зaсaди зaпoбiгaння i пpoтидii кopyпцiТ''.
Пpи цьoмy oсобaми, зЕlзI{aчениI\ли B aбзaцi пеpIIIoМy ЧacTИIIИ пеpшoТ стaттi l l цЬoгo
Зaкoнy, вiДoмoстi щoдo виTpaT (вклaдiв/внескiв) y.цrклapaцii не зaзнaчaloTЬся.

2. fieклaparlт зaпoBнIoе ,цекJlapaцiю влaснopyчнo чopIIильнoIo aбo кyлькoBolo prrкoю
синЬoгo aбo 'ropнoгo кoлЬopy TaкиМ чинoМ' щo зaбезпе.ryс вiльне чиТaIIнЯ Bнeсениx
вiдoмoстей.

3. У пoзицiТ 1 y paзi, якщo дrклapaнтoм y звiтнoмy poцi змiненo пpiзвищe, iM'я, пo
бaтькoвi, спoчaткy з&lнaчaсTЬся I{ове пpiзвищe, iМ'я, пo бaтькoвi, a y Дy)Iкaх _ пoпеpe.цне
пpiзвище, iМ'я, пo бaтькoвi.

Якщo деKпapaнт чepeз свo.i pелiгiйнi пepeкoнallня вiдмoвився вiд пpийняття
peсстpaцiйнoгo IroМrpa oблiкoвoi кapTки пJIaT}Iикa пo.цaткiв Ta пoвiДoмив пpo це

v

Poздiл Vl. Biдoмoстi пpo фiнaнсoвi зo6oв'язaння

A. Фiнaнсoвiзoбoв'язaння дeклapaнтa тa iнщi Йoгo витpaти (гpн)

54. i

55.

56.

57.

58.
1...............................................
I
I

59. l lншi нe зl
t_.--.........*-...-................

60.

61.
Г-*--*--
I

62. | Утpимat
i---...-------

63. i Пoгaшel

64.

Пeрлiк фiнaнсoвиx зoбoв'я3aнь yсЬoro y тotvly чиол. зa кopAoнoм

Дoб poв j.ль1e стpaху:aн н :
Heлepжа11.:" n"l:iйle 3aбeз1eнeнlя

.y-IP-I"""y" -зa.зIa:eнolo y Poздiл.:x l!!' V- 
".й.:.3

|lo3 шe1ня .o9н oв нo.i сJ-м и 1oзи ки (кpeд итy)

Пoгaшeння сyt\,tи пpoцeнтiв зa пoзикoЮ

ffpeлитoм)
lншi нe зaзнaчeнi,';^"*';;;;;;;;*-

..--

Б. Фiнaнсoвi зoбoв'язaння члeнiв сiм'T дeклapaнтa (гpн)

пepeлiк фiнансoвиx зoбoв'язань yсЬoгo y тotr'y чис,I| зa кopдoнoм

.Qoбpoвiльнe стpaxyвaння

Heдepжaвнe пeнciЙнe зaбeзпeчeння

|тpимaння зазHaчeнoгo y po:дjл.ax |!!;v- мaиy

|-l91aшeнy oсHoвl-9iсy-y" lo.:1l" !TР-"д:lР* - r
Пoгaшeння сyми пpoЦeнтiв зa пo3икoю I

I(.IР"дlro.y")- " ]

icryзaзнaчeниx У цiй ДеклapaцiТ вiДoмoстей

1 -4. /-
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вiдпoвiдний opгaн дoхoдiв i збopiв i мaе пpo це вiдмiткy y пacпopтi гpoмaдянинa Укpaihи,* y дeклapaцii зaзнaчaloTЬся сеpiя тa rroМеp пaсПopTa ГpoМaДяI{и"a Уnpaъ'.
4. У пoзицiТ 2 зaзнaчaroться вiДoмoстi

житлa нa кiнeць звiтнoгo poкy.
щo.Цo мlсця IIpo)IffBaI{ня iз зaзнaчеI{IIЯМ aц)еси

У paзi якщo IItBBa aдмiнiстрaшrBllo.TepиTopiaльнoi oдиницi (aдpeсa житлa) зiшIIшa y
звiтнoмy poцi змiни' щo Ilе вiдобpaжеIlo y пaспopтi гpoмaдянинa УкpaiЪи _ дeклap atITa' _зaз}IaчaстЬcя Taкoх( IltlзBa стaнoМ нa Дaтy зaпoBIlенIlя деклapaцii.

5. У пoзицiТ 3 зaзнaчaсться зaймaнa.цеклaparrToМ ПoсaДa aбo пoсaдa' нa якy пprтенДyс
дeкЛapaнт.

6. У пoзицii4 зaзнaчaloтЬся вiдoмoстi вiдпoвiднo дo aбзaцy Деcятoгo чacTини пepшroiстaттi l Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo зaсaди зaпoбiгaння i пpoтилii кopyпцii''.
7. Biдoмoстi пpo .цoB}киI{y

з8' 42 i 43.

8. У paзi вiдсщнoстi oкpемиx вi.цoмoстей y вiдпoвiднoмy пoлi стaвиться llpoчepк.
9. Biдoмoстi щoдo фiнaнсoвих сyМ зaoкpyглюIoться лo гpивнi.
10. У пoлi ''пеpеpaхoBillloгo y гpиBlri.' y пoзицiях 2|12 i пoлi .,y тoмy числi зaкop.Цoнoм'' y пoзицiяx 45_64 зaзнaчaloTься вiдoмoотi зa oфiuiйним кypсoм гpивнi дoвiдпoвiднoТ iнoземнoi. валloти' yстaнoвленим Haцioнaльним бaнкoм УкpaТни нa деIIЬIIpoBе.цеIrня фiнaнсoвoТ oпеpaцii.

ll. Пoлe ''сyМa виTpaт (гpн) н1-пPидбaннЯ у BЛac'iсть/opeндy чи нa iншe пpaвo'кop}IстyBaння'. 
y пoзицiях 2Зч8' 35-39 i пoле ''yсЬoгo'' y no.,цЬ* 4Ъ,48,50,56, 59 i 62зaпoBIIIоeTься' якщo pe}oBa BиTpaтa (вклa.ц/внесoк) пo кoжнiй iз зaзнaчeниx пoзицiй yзвiтнoмy poцi дopiвнюе aбo пеpeBищyс 80 тис. .p,u."".

lll. У пoJIяx ''У-сьo1o'' тa,,y ToМy llиcлi зa кopлoнoМ,'y пoзицiях 45.64зЕBнaчaстЬся
пoBIIe нaйменyвaння бaнкiв, iнlшиx фiнaнcoзих y.'*Ъu, ToвapистB' пiдпpисмсгв, opгaнiзaцiй
T0Щo' з якиМи y декJlapaнтa Чи чJIeнiв йoгo ciм'i нaявнi вiдпoвiднi вiднocини.

|2, .[ocтoвipнiсть BнeceIIих дo дeклapaцii вiдoмoстeй зacвiдчyeтьcя пiдписoм
дeкJIapaнтa тa зaзI{aчrнняМ дaти iТ зaпoBнеIII{я.

13. Блaнки дeклapaцii BигoтoBляIoтЬся
пopяДкy.

y BизIIaЧeЕoмy Кaбiнeтoм Miнiстpiв УкpaiЪи

тpallсПopтнoгo зaсoбy зaзнaЧaloтЬоя лиIIIе y пoзицiяx 37,


