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Розд|л !!. 8!домост| про доходи
А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х д)(ерел в }кра|н!
€ума одерхеного (нарахованого) доходу
[!ерел!к доход!в
член|в с!м'|

дек]]аранта
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!

6 ! зароб!тна плата, !нш| виплати та винагороди, нарахован!

або
| 3а3наченцх
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1

у позшц!ях 7,
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!
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де:сгаранц в!дпов!дно до умов трудового
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!.
: практики |3
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!
|
]

:

|

|
1
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(назва за!,ладу, установи тощо, в яких одер){€но

в {

(нараховано) зазна.тёй|

ц]й-аоэйфт

до'одй)

'

авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац||

! майнових прав [нтеле:туально| влаоност!

|

9. ! див!денди, проценти

€44 ра

10. ; матер!альна допомога
]

11. ; дарунки, призи, виграш!
|

12. ! допомога по безроб!тгю
|

13' ! ал!менти
{

!

'|4' ! спадщина
:

15' ! страхов!виплати, страхов! в!дшкодування, вищпн!
! суми та пенс!йн1 виплати, що сплачен1де:с:аранц за
! договором страцвання, недержавного пенс!йного
! забезпечення та пенс|йного вкладу

!

'

|

:

16. ! дох!д в1д в!днркення рухомого та нерухомого майна
17. | дохгд в!д провадження п!дприсмницькот та незалежно}

! профес!йно| д!яльност!

;!.

19. :дох!дв!дпередан1воренду(строковеволод!ннята[або

!корисцвання)майна
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Б. Фдержан! (нарахован|) з джерел за межами }кра[ни декларантом

Ро3м'р Аоходу

назва кра]ни
в |ноз€мн!и

в€!лют!

перер€цованого

у гривн!

8. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра?ни членами с!м'т де'с|аранта
Розм,р доходу

назва кра1ни
в !нозэмн!й валют!

перера;ованого

у фивн!

!

Розд!л

!!!.

8!домост! про нерухоме майно

А' йайно, що перебувас у влаоност!,

в оренд! чи на !ншому прав! користування декпаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користвання ним

перел!к об'екг{в

Ф|!сцезнаходження

об'егга (кра]на, адреса)

3емельн1д!лянки

::
];
:.-.--------;
--_- =__.;
.];
;!!

)|{итлов1 будинки

(вартири

€адовий

будинок

27.

|-араж!

(данний)

5

Б'

[т/айно, що перебувао у власност!, в оренд]чи на !ншому прав! корисцвання
член!в с!м'[ депсгаранта
й!сцезнаход>*ення

29.

3емельн!д!лянки

31.

€адовий

(данний)

будинок

|-араж|

!нше нерщоме

майно

об'екта (кра1на, адреса)
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Розд!л ![. 8!домост| про транспортн! засоби
А. }ранспортн1засоби, що перебувають у власносг], в ощнд!чи на !ншому прав!корисцвання
декларанта ' та витрат!л декпаранта на 1} придбання (корисцвання)
[|ерел1к

транспортних засоб!в

оума виФат (грн) на

марк'модель
(об'ем цил|ндр|в двигуна, куб.

ф/||,

потр{{!сгь

двитна, квт, довя(ина, см)

Р!к випусщ

оренду чи

придбання

на 1нце право

у власн!сгь

корисцвання

:
1

Автомоб!л!
легков!

36.

37.

38.

[1ов!трян!судна

!нц.:|засоби

"7

Б. ?ранопортн! засоби, що перебувають у власност|, в оренд| чи на !ншому прав|
корисцвання член!в с!м'[ де;с:аранта
марк'модель

[!ерел!к ранспортн},тх 3асоб.в

(об'см цил!ндр|в двицна' щб. см,
потроо;!егь

,
Ф.

Автомоб|л| легков1

41.

Автомоб!л! вантажн!
(спец!альн!)

42.

8одн! засоби

43.

]нш!засоби

двицна, кв1 довхина, см)

-

в
Розд]л

!. 8|домост! про вклади у банках,

ц!нн| папвр}' та !н:ш! активи

А. 8клади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають власност!
у
декларанта' та витрати декларанта на придбання таких актив!в (грн)
у

тому числ|

з:1

кордоном

45.

46.

47.
48.

49.

кап!талу товариства, п!дприемства,

орган[зац!}, у т. ч.:

Б. 8клади у банках, ц!нн! папери та

]нщ1 активи,

що перебувають у власност1

член1в с1м'[ де:с:аранта (грн)

у тому числ| 3а кордоном

52.
53.

9
Розд!л \/!. 8!домост! про ф!нансоБ| зобов'я3ання
А. Ф!нансов!зобов'язання декларанта та !н:д! його вищати (рн)
пер€л!к

усього

фнансових зо6оыязань

у

тому чиФ|1 за кордоном

,[обров!льне страцвання
55.

Ёедержавне пено!йне забезпечення

56.

}тримання зазначеного у розд!лах !!|-! майна
[1огашення основно| суми по3ики (кредит)

58.

Ё-

[огашення суми процент|в за позикою
(кредитом)

!нш|не зазначен!у розд!лах !||-! витрати

Б. Ф]нансов| зобов'язання член!в с!м'[ де;старанта (грн)
усього

перел!к ф!нансових 3обов'я3ань

60.

Аобров|льне страцвання

61.

Ёедержавне пенс!йне забезпечення

утому нисл! за коРдоном

9тримання 3а3наченого у роздйах !]!_! майна
[1огашення основнот суми позики
64.

(крдиц)

[1огащення суми процент!в за позикою
(кредитом)

""'{:-
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||рим!тка. 1. [екларац1я заповнюеться ! подаеться особами, зазначеними у пункт| 1 !
пйщнкг! "а'' пщкц/ 2 частини пер:по! статг14, та'особами' з1шначеними в абзац| першому частини
пергпо[ статт! 11 3акону 9кра!ни "||ро засади запоб[гання ! протил!! корупц!!''. |[ри цьому особами,
зш}наченими в абзац! пер1пому частини пер:по! статг1 11 цього 3акону, в!домост! щодо вищат
(вкл:ад1в/внеск1в) у декларац!? не зазначаються.

2.,{екларант заповнюс декларац!ю власнору{но чорнильною або щльково|о рг{кою синього
або норного кольору таким чином' що забезпетуе вйьне читання вн9оених в1домоотей.

}

позиц!! 1 у раз!, якщо дек]|арантом у зв!ттому рош| зм|нено пр!звише, |м'я, по батьков|,
спочатщ зазначаетьоя нове пр|звище, |м'я, по батьков1, а у дцдкк'|х - попередне пр!звище' |м,я, по
3.

батьков!.

дек.,1арант через сво! рел|г[йн| переконання в!дмовився в!д прийняття реестац1йного
йар'*, 11латника податк|в та пов1домив про це в!дпов|дний орган доход!в [ збор|в
обл!ково[
номера
_ } Аешта!ац!{ зазнача1оться сер|я та }1омер
| мае про ше в|дм|тщ у паспорт| громадянина !кра!ниэ
паспорта громадянина 9кра{ни.

якщо

4.9 позиц!? 2 зазначатоться в|домост| щодо м!сця про>кивання

|з зазначентшм адреси >китла }|а

Ёнет1ь зв|тттого року.

(апреса житла) 3азнала у зв!тному
раз! якщо назва адм|н|сщативно_територ|ально! одиниц!
_
дек.,1арантъ _ за3начаеться також
роц! зм|ни, що не в|дображено у паспорт! громадянина 9кра!ни
н!вва станом на Аат} заповнення декларац|?.

9

5.

9

позиц[?

3

зазначаетьоя займана дек.}1арантом посада або посад4

на яку претендус

декпарант.
6. )/ позиц|{ 4 зазначалоться в!домост! вйпов!дно до абзацу десятого частини пер:шо! статг|
3акону 9кра!ни ''||ро засади запоб|гання |'протид11 корупц|}''.

45.

1

7. Б|домост! про дов}кину транспоРтного засобу зазнача[оться ли|'пе у позиц1ях 37,38, 42

|

8.9 раз! в1доуп:ост1 ощемих вйомостей у в!дпов!дному пол| ставиться прочерк.
9. Б|домоет1 щодо ф|нансових

ср! заокруглюютьоя до щивн|.

10.9

пол| "перерахованого у гривн1'' у позиц1ях 2|-22 | пол! "у тому числ1 3а кордоном'' у
позиц|ях 45_64 зазнача}оться в|домост1 за оф1ц!йним |уроом гривн| до в|дпов!дно] 1ноземно]
валюти' установленим [{ац!ональним банком 9кра!ни на день проведення ф|нансово[ операш1{.

власн!сть/орен;у чи на !нше право
корисцвання'' у позиц1ях2318,35_39 ! поле ''усього'' у позиц|ях 46,48,50, 59 | 62 заповнюсться'
якщо разова витрата (вклад/внесок) по коясн|й !з зазначених позиц1й у зв|тнопсу роц1 дор1внюе або
!
перевишц/е 80тис. гривень.

11. ||оле ''оума витрат (грн) 1{а придбання

у

у

''9сього'' та ''у тому чиол! за кордоном'' у позхт{|ях 45-64 зазначасться повне
найменуванги банк!в. |нддяа< ф|нансових установ' товариств' п|дприем}гв, орган|зац|й тощо, з якими у
деш]аРанта чи член[в його о|м'! наявн| вйповйн1 вйносини.
111.

по.]шп(

12..[остов|рн!сть внесених до дею1арац!! вйрмостей заов!дчуеться п|дпиоом декларанта та
зазначенням дати !! заповнення.
13. Бланки декларац!? виготов.,1 {ються

у визначеному }(аб|нетом й!н!сщ1в 9кра?ни поряд|9.

{!есотарац!я |з зм!налаш, внесен!!]''ш зе!0но 8 3аконвлсш ]!ё 224-/111 вЁ0 14.05.2ов,

в!0 01.07'2013 }
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