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Примiтка,

Декпарацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пунtсi 1 i пiдпунtсi "а" пунlту 2
частини першоТ cTalTi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ статr] 11
3акону УкраТни "Про засади запобirання i протидiТ корупцil". При цьому особами, зазначеними в
абзацi першому частини першоI cTaTTi 11 цього 3акону, вiдомостi lцодо витрат (вшадiЫвнескiв) у
декларацiТ не зазначаються.
2.flекларант заповнюе дешарацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синьою або
чорного кольору таким чином, tцо забезпечуе вiльне читання внесених вiдомостей.
3. У позицГi 1 у разi, якцо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвиttр, iм'я, по батьковi,
спочатlry зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дрккlх - попередно прiзвич4е, iм'я, по
1.

батьковi.

Якlло деклlарант черФ своТ рлiriйнi переконання вiдмовився вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоI к€lртки платника податкiв та повИомив про це вhповhний орган доходiв iзборiв i
мае про це вИмiтку у паспортi громадянина УкраТни, - у декларацГi зазначаються оерiя та номер
паспорта rромадянина УкраТни.
4. У пэзицiТ 2 зазначаються вИомосгi щодо мiсця прожив€lння iз зазначенням адреси житла на
кiнець звiтного року.

У разi якlцо назва адмiнiстративно-територiалtьноТ
рцi змiни, що не вiдображено у паспорri грмадянина
}lазв€l станом на дату заповнення

5. У

позицiТ
декларант.

дешарацii.

одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному
УкраТни - декларанта, * зазначаýться також

3 зазначаеться займана декпарантом посада або посада, на яку

претендуб

6. У позицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповhно до абзацу десятого частини першот сrаттi
3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiГ'.
7, Вiдомоагi про довжину транспортноrо засобу зазначаються лицJе у позицiях 37, 38, 42i 43.
8. У разi вiдсуrностi окремих вhомосгей у вiдповiдному полi ставиться прочерк,
9. Вiдомосгi цtодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

1

"перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi за кордоном" у
зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнiдо вИповИноТ iноземноТ вапюти,
Нацiональним
банком УкраТни на день проведення фiнансовоТ операцiТ.
усгановленим
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсгЫоренду чи на iнше право користування" у
позицiях 23-28,3Ь39 i поле "усього" у позицiях 46, 48, 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якlцо разова
витрата (ысtад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або первищуе
80тис. гривень.
'l1'. У полж "Усюго" та "у тому числi за ltордоном" у позицiях 458t зазначаетюя повне
найменування банкiв, iнtлих фiнансових установ, тов€tриств, пiдприемсrв, орланiзацiй тоlло, з якими у

10.

У полi

позицiях

4Ш

декпаранга чи членiв його ciM'T наявнi вiдповhнi вhносини.
12. ,Щостовiрнiсть внесених до декларацii вiдомостей засвiдчуоться пiдписом декларанта та
зазначенням дати lT заповнення.
13. Бланки дешарацiI виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни порядку.
Шек.тtарачiя iз змiнамп, вносенпми зrhно iз Заrсонами YKpaTtrп.Itlb 22,ЬVП вИ 14.05.2013 та М 40б-
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l.

3аrмьнi вiдомостi

реестрацiйний номер облiковоi l€ртки платника податкiЫсерiя та номер паспорта
громадянина Украlни - дешаранта)

2,

Мiсце

проживання:

(поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири

декларанта)

i

3,

Посада:

4.

Члени ciM"i декларанта:
Сryпiнь зв'язку

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiковоi
картки платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина
Украiни
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Роздiл ll. Вiдоrrостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi
Сума одержаноrо (нарахованоrо)
Перелiк доходiв

доходу
членiв сiм'I

декларанта
5.

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т.

6.

эаробiтна плата, iншi виплати та винагороди,

ч.:

HapaxoBaHi (виплаченi) декларанry вhповИно до умов

трудового або цивiльно-правового договору
вuплаm, зазначенuх у позuцiях 7, 8)

7.

(t<piM

зlzо?

882fi,98
{235а,6/

дохiд вiд виlшадацькоТ, науковоТ iтворчоI дiяльностi,
медичноТ п рактики, iнструкrорськоТ та суддiвськоr
праlfiики iз спорry

закладу,
8.

авторська винагорода, iнtлi доходи вiд реалiзацii
майнових прав iнтелекrуальноI власностi

9.

дившенди, проценти

,l0.

матервльна допомога

11.

дарунки, призи, виграtлi

12.

допомога по безробiттю

l3.
14.

l5. i cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдtllкодування, викупнi

суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декгlаранry за
договором сграхування, недержiвноrо пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

вц вaдчуження рухомого та нериомого майна

16.

дохaд

1т.

дохiд вИ провадження пiдприемницькоТ та
незалежноТ професiйноТ дiяльностi

,8,

дохiд ви вiдчlоlсення цiнних паперiв та корпоративних
прав

{9,

дохiд вh передачi в оренду (строкове волqдiння
Tal або корисгування) майна

20.

iнlдiвиди доходiв {не заэначвнiу позuцiях Ф19)

у

Б. Одержаril

з ;fiсёiiел'за Йёжамц'

УФаiъи декларантом

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з рr<ерел за межlми УкраТни членами сiм'i дешtаранта
Розпiр дохqду

Назва краihи
в iноsarнiй эаrlютi

22.

-3-

Iврар8юýtrоrоу rpilм

роqди

ll|.

Вhомост| про нgрухоmе мейно

А. Майно, що перебувае у власностi, в орrцiчи на iнtдому правi користування декпарант€l,
Та ВИТРаТИ ДеКЛаРаНТа на придбання такого майна або на користування ним
Сума вптрат (rрн) на
Перелiк об'ектiв

Мiсцезнахqдlсвння об'екта

3аrальна

(KpaiНa, qдреса)

плоца
(кв.м)

придбання
у аласнiсть

ореlцучи
на iнше

право
корисrування

3емельнiдiлянки

Жrпловiбудинки

ý
I

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

]

l

idl

il

j

Роэдiл lV. Вiдрuрстl протранспортнl засоби

фма витрат

Перелiк

Марка/модель

тансflортних

(об'ем tшлilцрiвдвиryна, ryб. см,

засобiв

поцаlоliсть двиryна, кВт, довltсина,

см)

,PiK

випусry

прtцбання
у власнiсть

(грн) на

орандl чи
,на

iнlл9

право
корисгуваfiня

35.

Автомобiлi
легковi

j

l

]

l

1

l

f,

]

l

38,

t€

Автомобiлi

вантажнi
(спецiальнi)

37.

Воднi заооби

38.

Повiтрнiсудна

39.

lнчriзасоби

i

l

{

l
l

1
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Роздiл V. Вiдомостi про вшадrt у банках, цiннi пеперх та iнцli актпви
А, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аlсивiв (грн)
Уього

Перелiк

у тому чисrll за

кордоном

Сума кочлiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:
вкладених у звiтному роцi

4l.

Номiнальна вартiсrь цiнних паперiв, у т.

ч.:

прttдбаних у звiтному роцi

,ý.

Розмiр BHecKiB до статугноrо (складеного)

капiталу товарисгв€l,
органiзацiТ,
50.

ут.

пiдприемGгва,

ч.:

внесених у звгт}lому роцl

Б, Вмади у банках, цiннi папери та iHtllialffиBи, lло перебувають у власностi
членiв ciM'T дешlаранта (грн)
Перелiк

Усьою

у тому чисгti за

кордоном

5l.

Gума коttлiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

ý}.

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу Toкlpt4cтBa, пiдприемсгва,
органiзацiТ

Роздiл Vl. Вiдоuостi про фiненсовi зобов'язання
А. Фiнансовl зобов'яэання декларанта та iнщi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань

Уьою

у To]tly числi за

кордок)м
54.

ýобровiльне сграхуван ня

55.

Недержавне пенсiйне забезпечення

58.

Утримання зазначеноrо у роqдiлах lll-V майна

57.

Погащення основноТ суми позики (Федиту)

58.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
lншi не эазначенi у роздiлах

lll-V витрати

