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Poздiл |. зaraлЬ}'i вiдoмoстi
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2. Micцe пpoживaння:

(пoulтoвий iндeкс, oбластЬ' paйoн' нaсeлeний лy8|fi' вyлиця' нoмep: бУдинкУ' кopпусy, кsаpтиpи дekларaнта)

4. Члeни сiM'i дeклapaнтa:

пpьвицe' jнiцiали. дата наpoр(eння
Peeстpацiйний нoмep флiкoвoT каpтки

платника ltoдаткiы оepjя
та нoмep пaспopта гpoмадянина Укpaiни

Ю"t'сel"rtэ "2 Jl

/f;рj dp/,f
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Poздiл ll. Biдoмoстi пpo дoxoди

A. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з yciх джepeл в УкpaiHi

o.

L

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

.la

пeрeлiкдoxoдiв
сyма oдeржанoгo (нарахoванoгo) дoхoдy

Aeклаpaнта члeнjв сiм'i

3aгaльнa cyмa сyкyпнoгo дoxoдy, гpивнi, y т. ч.:

зapoбiтнa плaтa' iншi виплaти тa винaгopoди, нapaxoвaHi
(виплaнeнi) дeкпapaнry вiдпoвiднo дo yпjoв тpyдoвoгo
aбo циBiлЬнo-пpaвoвoгo дoгoвopy (Кpitv| вuплam,
зaзнaчeнuх у IIo1uцiях 7' 8)

дoxiд вiд виКлaдaЦЬкoТ, нayкoвoT i тBopчoi дiялЬнoстi,
мeдичнo,i пpaктики, iHотpyктopоЬкOl тa сyддiвcЬкoi
пpaктики lз спopтy

aвтopcЬкa винaгopoдa, iHшi дoХoди вiд peaлiзaцii
[4aЙнoвиx пpaB iнTeлeКтyaлЬнoт влaонocтi

дивlдeндИ' пpoЦeHти

IMaтepiaлЬнa дoпoMoгa

дapyнки' пpизи' вигpаш,li

дoпoмoгa пo бeзpoбiттю

aл|[4eHти

спaдщинa

отpaxoвi виплaти' cтpaxoвi вiдшкoдyвaння, викyпнi
сyми тa пeнciйнi виплaти, щo сплaveнi дeклapaнтy зa
дoгoвopoM cтpaxyвaHня' Heдep)кaвнoгo пeнciЙнoгo
зaбe3пeчeHня тa пeнciЙнoгo вклaдy

дoxiд вiд вiдчyжeння pyxoмoгo тa Hepyxoмoгo Мaйнa

дoХiд Biд пpoвaд)кeння пhпpиoмницЬкoт тa Heзaлeжнoi
пpoфeciЙнoi дiялЬнocтi

дoxiд вiд вiдЧркeнHя цiнниx пaпepiв тa кopпopaтивниx
пpaв

дoхiд вiд пepeдaчi в opендy (cтpoкoвe вoлoдiння тalaбo
кopиcтувaHня) мaЙHa

iнuJi види дoxoдiв rнe зaзнaнeнi у noзuцiях 6-19)20.
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Б. oдepжaнi (нapаХoвaнi) з д)кepeл за l ex€ми yкpaTни дeклаpантoм

Haзвa кpаIни

в iнoзer.нiй валloтl пвpepахoв.lнoгo y rpивнi

21.

B. oдepжaнi (нapaхoвaнi) з джepeл зa мeжaми УкpaTни члeнaми сiм,T дeклaрaнтa

zt.

назва хpaTни

в iнoзeмиlй взлютi пepepахoвaнoгo y lривнi



Poздiл l||. вiдoмocтi прo нeрyxoмe мaйнo

A. MaЙнo, щo пepeбyвae y влaсHocтi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaHHя дeклapaнтa'
тa витpaти дeклapaнтa нa пpидбaHня тaкoгo майнa aбo нa кopистyвaння ним

23.

24.

25.

to.

27.

28.

пepeлiх oб'eктiв загaльнa плoщa

сиiа витpат (гPн) нa

мiсцeзнaxoджeння oб,eкrа (кpа]на, адpeсa)
пpидбання

y власнiсть
на jнцJe пpавo

кopисlування

3eмeлЬнi дiЛянки

житлoвi бyдинки

Квapтиpи

садoвиЙ (дачний)
бyдинoк

Гаpaжi

IHшe нepyxoмe
fulaЙ Ho
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Б. MaйHo, щo пepeбyваe y влaо}|oстi, в opeHдi чи нa iнцloмy пpaвi кopиcтyвaння

29.

30.

31.

32.

33.

34.

члeнiв ciм'T дeклapaнта
пepелiк oб,eкr|в м.cцeзнаxoркeння o6'eкта (кpа]ila, aдpetа) загальна nлoца (кв' r.)

3eмeльнi дiлянки

)китлoвi бyдинки

Кваpтиpи

садoвий (дaчниЙ)
бyдинoк

гаpaкi

|нЩe нepyxoмe
мaЙнo



Poздiл |V' Biдoмoстi пpo тpaнcпopтнi зaсoби

A' тpанcпopтнi зaсoби, щo пepeбyвaютЬ y влacнocтi, B opeндi чи нa iнцJoMy пpaвi кopистyвaння
дeклapaHтa' та витpaти дeклapaHтa нa iх пpидбaння (кopиcryвaння)

JC.

JD.

37.

38.

39.

пepeл.к

транcпopтниx 3aсoбiв

Mapкa/мoдeлЬ

(oб,eм цилiндpiв двиryна ' 
кyб' см' гloт}'l(нiсть

двиryна, квт, дoвжинa' см)
Piк вилycкy

сума витpaт (гpн) на

пpидбaння

y влaонiсть

oрeндУ чи

на it]UJe пpaвo

юриcryвання

Aвтo[4oбiлi
лeгкoвi

Автoмoбiлi
вaнтажнi
(cпeцiaльнi)

Boднi зacoби

Пoвiтpянi cyднa

lнuJi зacoби



Б. тpaнcnopтHi зacoби' щo пepeбyвaютЬ y влacнocтi, в opeHдi чи нa iнuJoмy пpaвi

40.

41.

42.

€.

44.

кopистyвaнHя члeнiв сitt,t'i дeклapaнтa

пepелiк тpанспopтниx зас06iв
lv|аpка/мoдeль

(oб'.i'i цилiндpiв двиryна, куб. cii,

пoтрlGiсть двиryна, квт' дoвжинa, см)

Pjк вилyскy

Aвтoмoбiлi лeгкoвi

Aвтo[aoбiЛi Baнтaжнi
(спeцiaлЬHi)

Boднi зaсoби

Пoвiтpянi сyднa

lншi зaсoби



Poздiл v. вiдoмocтi пpo вклaди y бaнкaх, цiннi пaпepи тa iншi активи

A. Bклади y бaнкaХ, цiннi пaпepи тa iнЩi aКгиви, щo пepeбyвaютЬ y влacнocтi
дeклapaнтa! тa витpaти дeклapантa нa пpидбання тaкиx arгивiв (гpн)

47.

49.

50.

Б. вклади y бaнкaХ, цiннi пaпepи та iншi aкгиви, щo пepeбyвaютЬ y влacнocтi

51.

E?

пeрeл|к y тoмy числi за кopдoнoм

Cyмa кoштiв нa paxyнкax y бaнкax тa iншиx
Qlнaнcoвиx yстaHoвaХ' y т. ч.:

вклaдeниx y звiтнoмy poЦi

HoмiналЬнa вapтiстЬ цiHниХ пaпepiв, y т. ч':

пpидбaниx y звiтнoмy poцi

Poзмip внeскiв дo статyгнoгo (cклaдeнoгo)
кaп|талy тoвapиствa' п|дгIpиeмствa'
opгаHiзaцii, y т. ч.:

внeceниx y звiтнoмy poцi

члeнiв ciм'i дeклapaнтa (гpн)

пepeлiк y тo^'y чиcлi зa {opAoнoм

сyмa кoцJгiв нa paxyнкаx y бaнкax тa iнuJиx
фiнaнcoвиx ycтaнoвax

Hoмiнaльнa вapтicтЬ цiHI.|иx пaпepiв

Poзмip внecкiв дo cтaтyгнoгo (склaдe}ioгo)
кaпiтaлy тoвapиcтвa, пiдпpи6iicтвa,
opгaHi3ацi]



Poздiл vI. вiдoмoстi пpo фit{аHсoвi зoбoв'я3ання

A. Фiнaнcoвi зoбoв'язaHня дeклapаI{тa тa iнЦi Йoгo витpaти (гpн)

54.

55.

56.

E1

EA

59.

60.

61.

в2.

A1

64.

пepeлiк ф.нaнсoвих зoбoв,язавЬ y тoмy числi за |(opдoнoм

floбpoвiльнe отpaхyвaнHя

Heдepжавнe пeнciЙнe зaбeзneчeння

yтpи[4ання зaзнaнeнoгo y poздiлax ll|-V мaЙнa

Пoгaшeння oонoвнoТ оyMи пoзики (кpeдитy)

Пoгaшeння cyми пpoцeнтiв зa пoзикoю
(кpeдитoм)

|нttli нe зaзHaчeнi y poздiлax |||-V витpaти

Б. Фiнaноoвi зoбoв'язaння члe}iiв сiM'i дeклapaнтa (гpн)

пepeлiк фiнанcoвиx зoбoв'язaнь yтoмyчислl за кopдoнoм

floбpoвiльнe cтpaxyвaння

Heдepжaвнe пeнсiйнe зaбeзпeчeння

Утpимaння зaзнaЧeHoгo y poздiлax ||l-V мaЙнa

ПoгauJeння ocнoвнoi сyми пo3ики (кpeдитy)

Пoгaшeння cyми пpoцeнтiв зa пoзикoю
(кpeдитoм)

9

3aсвiднyю пpaBилЬнiстЬ зaзнaчeниx y цiЙ ДeклapaцiТ вiдoмoстeЙ
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Пpимiткa. 1. Деклapaцiя зaIIoвнIoстЬcя i пo.цaетьcя ocoбaми, зaзI{aчеIlиМи y п1тlктi 1 i
пiдпyнктi ''a.' пyнкту 2 чacтvтrIvL пeprпoi отaттi 4, тa oco6aми, зaзнaчеIIиМи в aбзaцi пеpIIIoMy
ЧacTИHИ пеprпoi стaтгi 11 Зaкoнy Укpaiни ,.Пpo зaоaди зaпoбiгaння i пpoтидii кopyпцii''.
Пpи цьoму oоoбaми, зaзнaчeт{иМи в aбзaцi ПrpIlloМy чacTиIlи пepшoi cтaттi 1i цьoгo
Зaкoнy, вiдoмoоTi щoдo витpaт (вклaдiв/внескiв) y леклapaцii нr зtвнaчaloTьcя.2. leклaptrнт
зaпoBI{Ior деклapauiro Bлacl{opyчIlo чoрI{иЛЬI{oЮ aбo кyлькoвoro pу"rкoю синьoгo aбo
чopIloгo кoлЬopy тaкиМ чиI{oм, Iцo зaбeзпетyс вiльне читaння BIlеcеIlиx вiдoмoстeй.

3' У пoзицii 1 y paзi, якщo декJТapaнтoм у звiтнoмy poцi змiненo пpiзвище, iм'я, пo
бaтькoвi, спoчaткy зzlзI{aЧaeTЬоя нoве пpiзвищe, iм,я, пo бaтькoвi, a y дРкк.rх _ пoпеpед{I{r
пpiзвище, iм'я, пo бaтькoвi.

Якшo леклapaHт чеpез свoi рeлiгiйнi ПeреКollaнHя вi.цмoвився вiд пpийняття
peeстpaцiйнoгo нoмеpa oблiкoвoi кapтки ПЛaТIlикa пoдaткiв тa пoвiдoмив пpo це
вiдпoвiдний opгaн дoхoдiв i збopiв i мae пpo це вi,ц,riткy y пacпopтi грoМaдяниI{a Укpaiни,
_ y леклaрaцii зaзнaчaloTьcя серiя тa нoмер ПaсПopTa гpoмaдянинa Укpaiни.

4. У пoзицii 2 зaзнaчalоться вiдoмoстi tцoдo Miсця пpo)кивaння iз зaзнанeнням aдpеси
rrtитлa нa кiнець звiтнoгo poкy.

У paзi якщo нaзвa aдмiнiстpaтивнo-тrриTopia'тьнoi oдиницi (aлреca я<итлa) зaзншta у
звiтноuу poui змiни. шo нe вiлoбpaженo y паспopтi гpoMадяI{инa Укpalни _ деклaрaнтa. _
зaзнaчaeтЬся Taкoж I{aзBa cтaнoМ Ira Дaтy зaпoBт{ення дeклapaцii.

5. У пoзицii 3 заЗIIaчaстЬся зaймaнa деклapaнтoМ пocaДa aбо пoсaдa' I{a якy пprTrJrДyе
Деклapal{T.

6. У позицii 4 зaзнaчaroться вiдoмoстi вiдпoвiднo лo aбзaly десятoГo нaстини першoi
cтaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo зacaди зaпoбiгaнтrя i пpoтидii кopyпцii''.

7. Biдoмocтi Пpo ДoвжиIIy TpallcпopTнoгo зacoбy зaзнavaтoтьcя ЛиIIIе y пoзицiях 37'
з8' 42 i 4з.

8. У paзi вiдс}тнoстi оКpеМиx вiдoмoстей у вiлпoвiднoму лoлi стaвиться пpoчеpк.

9. Biдoмocтi щoдo фiнaнcoвих cут4 зaoкpyглroються дo гpивнi.

10. У пoлi '.пepepaхoвaнoгo y гpивнi,. y пoзицiяx 21-22 i пoлi ''y тoмy .rислi зa
кop.Цoнoм', y пoзицiях 45_64 зaзнaчыoтьcя вiдoмoотi зa oфiцiйним кypcoм гpивнi дo
вiдпoвiДнoi iнoземнoТ BaлIoTи' ycTal{oвлениМ Haцioнaльним бaнком УкpaiЪи I]a .цrI{Ь
IIpoведеHня фiнaнсовoТ oпераuii.

1l. Пoле '.cyмa витpaт (гpн) нa пpидбaння y влaснicть/opeндy чи IIa iншe пpaвo
кopистyвaння'' y пoзицiяx 2з_28' з5 39 i пoле',ycьoгo'' y пoзицiяx 46,48,50,56,
59 i 62 зaпoвнloсTьcя' якщo pirзoвa Bиц)aтa (вклад/внeсoк) пo кoжнiй iз зaзнaчeних пoзицiй
y звiтнoмy poцi дopiвнroe aбo пepевищyс 80 тис. гpивень.

11l. У пoлях ''Усьoгo'' Ta lly тoМy.цlслi зa кopдoнoм,. y пoзицiяx 45-64 зaзgaчaетъcя
пoвне нaйМен}зaння бaнкiв, iншtих фiнштcoвих ycTzl1{oB' тoBapистB' пiдпpисмств, opгaнiзaцiй
тощo' з якиМи y дrклapal{Ta IIи члeнiв йoгo сiм'i наявнi вiдпoвiДнi вiднoоини.

. 12. locтoвipнicть внеcениx Дo деклaрaцii вiДoмoотей зaсвiдvустьcя пiдписoм
деклаpaHТa Тa зaзнаЧeння M дaти 

.Ii 
запoвнення.

13. Блaнки деклapaцiТ виГотoвляIoTЬcЯ y BизIIaчеI{oМy Кaбiнетoм Miнiстрiв Укрaiни
IтopяДкy'


