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Poздiл |l. вiдott,loстi пpo дoхoди

A. oдep)канi (нapaХoвaнi) з ycix джepeл в yкpaтHi

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

to.

17.

18.

19.

20.

ЗaгaлЬнa сyмa cyкyпнoгo дoхoдy, гpивнi, y т. v.:

3apoбiтнa платa, iншi виплaти тa виHaгopoди, нapаxoвaнi
(в]aплaчeнi) дeкЛapaHry вiдпoвiднo дo yмoв тpyдoвoгoaбo цивiлЬнo-пpaBoBoгo дoгoвopy (кpiм iuплam,

дoхiд вiд виклaдaцЬкoI, нayкoвoT i твopчoT дiяЛЬHocтi,
MeдичнoT пpaктики, .нстpyКгopcЬкoТ тa оyддiвсЬкoT
пpaКтики |з cпopry

aвтopсЬка винaгopoдa' iншi дoхoди вiд peaлiзaцiт
мaЙнoвиx пpaв iнтeлeкгyаль|.loi влacнoсгi

дивiдeнди, пpoцeнти

мaтepiaлЬнa дoпoмoгa

дapyнки' пpизи, вигpaшi

дoпoмoгa пo бeзpoбiтт|о

aлIмeнти

спaдщина

cтpaХoвi виплaти, сгpaxoвi вiдшкoдyвaння, викyпнi
сyми тa пeнсiЙнi виплати, щo сплaveнi дeклapaнry за
дoгoвopol\л стpaxyвaння! нeдep)кaвнoгo пeнciйнoгo
зaбeзпeчeння тa пeнciйнoгo вклaдy

дoхiд вiд вiднркeння pyxoмoгo тa нepyхoмoгo мaЙнa

дoxiд вiд пpoвaджeнHя пiAпpи6мницЬкoТ тa нeзaлe)к}toТ
лpoфeciйнoT дiялЬнoстi

дoxiд вiд пepeдaчi в oрeндy (стpoкoвe вoлoдiння тalaбo
кopисryвaнвя) мaйнa

iншi види Дoхoti9 (нe зa1нaчeнi у пoЗuцiях 6_1g) 90гв



9:l"rgц1чзaщil"й
назsа кpаrни

назoа IФаiни

a,"r*;



Poздiл lll. вiдoмocтi пpo нeрyxoмe мaйнo

A. MаЙHo' щo пepeбyвao y влaснoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaння дeклapaHтa,
тa витpaти дeклapaнтa нa пpидбaння тaкoгo мaйHa aбo нa кopиcтyвання ниt!,l

23.

24.

25.

26.

27.

28.

пepeлi{ oбъктiв lvliсцeзнаxoр|oeння фъкга (tФатна' адpeсa) заraльна плoцlа

(кв. lil)

cyма витpат (Фн) нa

пpидбaння

y влacнiс.ь

oрeндy чи

на iншe пpaвo

кopисryвання

зeмeлЬнi дiляHки

)l(итлoвi бyдинки

квapтиpи

сaдoвий (дaчний)
бyдиHoк

4с.'8

гаpaжi l8

|ншe нepyxoмe
мaЙнo



Б

Б. MaЙнo, щo пepeбyваe y влacнoсri, в opeндi чи нa iнuJolиy пpaв| кopиcтyвання
члeнlв сi!,l'I дeклаpaHтa

29.

30.

31.

32.

33.

u.

лepeлi( oб.eктiв мio$знахoджeння oбъrга (Фаi8a, адpeсa) загальнa плoща (кв. l')

3eмeльнi дiлянки

житлoвi 6yдинки
:. ,. -, ,,, ' -,, .-. , ?в--

квapтиpи

сaдoBий (дaчний)
бyдинoк

гapa)|d

IH[цe нepyxoмe
мaйнo



Poздiл lv. Biдoмocтi пpo тpaнcпopтHi зaсoби

A. тpаHcпopтнi зaсo6и, щo пepeбyвaютЬ y влac}ioстi| в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaння
дeклapaнтa, тa витpати Aeклapaкг€t нa lх пpидбання (кoрисгyвання)

35.

36.

з7.

38.

з9.

пepeл|к

тpансltopтнllx заcoб|в

lvlapка/мoAeль

(o6'eм qилiндpiв двиryнa' кyб. см. лoтylФliсть

дви.yнa, (вт, дoфtина. cм)

P|{ випyc|ry

сyма в}ттpат (грн) на

пplA6ання

y власнjстЬ

opeндy ч!l

на iншe правo

ropисгyв.lння

Aвтoмoбiлi
лeгкoвi

i,-jre

}!9Р

Aвтoмo6iлi
вaнтaжнi
(спeцiалЬнi)

вoднi зaсoби

пoвiтpяtti сyднa

|нuJi 3aсoби



Б. тpaнcпopтнi зaсoби. щo nepeбyвaютЬ y влaснoсгi, в opeндi чи нa iншoмy пpавi
кopиcтyвaння члeнiв сiм'Т дeклapанта

Ф.

41.

42.

€.

44.

пe.peлiк тpaнcпopтниx засoбiв
l!'aрк,мoAель

(oб'eri. цилil,iдpiв двиryна, lryб. см,
пoтylciсть двиryи, квтt дoвжина. сri)

Piк вигlyокy

Aвтoi'oбiлi лeгкoвi

I

Aвтoмoбiлi вaнтФ|(нi
(cпeцiaльнi)

Boднi зaco6и

Пoвhрнi ryдна

|ншi3aco6и



Б. Bклaди y 6aнкax, цiннi папeр

'"""'":l.Ёf",;:flT.?i('x""i"*.yвaютЬyвлacнocгi

y т0мy числi за кopдoнoм

Pi?.gy" нa paхyнкax y бaнкаx тa iнuJихPlнaнcoвиx yстaнoвaх, y i. н.:

вклaдeниx y звhнoшry poцi

lloмiналЬнa вapтiоть цiнниx пaпepiв, y т. ч.:

пpr4дбaниx y звiтнoмy poцi

Poзмip внeскiв дo статyгнoгo /с

:i1'.TI r:й,ffi :;,; fi;;'l:H::**Ф

внeсeниx y звiтнoмy рoцi

y тoмy числi за кopдoнoм

3,#?..::fli"'Н;1у#"x 
y бaнкаx та iнцJих

Pgre:Iз:тт'сть ЦiHниx пaпepiв

Poзмip внeокiв дo статyгнoгo (с*""i*j;y;;;;,Ё;:;Ыfi :,l:fl :^*-Ф



Poздiл v|. вiдoмoстi пpo фiнансoвi зoбoв'язaння

A. Фiнaнcoвi зoбoв'язaння дeклapaнтa тa iншi Йoгo витpaти (гpн)

57.

61.

64.

t|epeлiк фiнансoвиx з060в'язавь y тoмy числi зa кopAoнol,

ДoбpoвiлЬнe cтpaxyвaння

Heдepжaвнe пeнсiйнe 3а6eзпeчeння

yтpимaння зa3нaчeнoгo y po3дiлax Ill-V i,aйна

пoгauJeння oснoвнoi cyми пoзики (кpeдитy)

Пoгaшeння сyми пpoцeнтiв зa noзикoю
(кpeдитoм)

|}iшi нe зaзнaчeнi y poздiлax |||-V витpaти

Б. Фiнaноoвi зoбoв'язaння vлeнiв ciм'i дeклapaнтa (гpн)

пepeлIк ф|нансoвиx зoфв,язань y тoмy числi lа iopAoнoll

fl oбpoвiльнe стparyвaння

Heдepl€внe пeнсiйнe зaбeзпeчeння

yтpимaHня 3а3нaчeHoгo y poздiлаx |||-V мaйнa

Пoгашeння oснoвнoТ сytvtи пoзики (кpeдитy)

Пoгaшeння сytt/tи пpoцeнтiв зa пoзикoю
(кpeдитot{)

3aсвiдvyю пpaвилЬHiстЬ зaзнaчeHиx y цiй дeклapaцiT вiдoмoстeЙ

/rт

,, )/ l l,t i -' г
,' Й, l ! ' (l .(cl\: /,t\lу/."' / r

rd .оз. L*/,(



. 10

. Примiткa. 1. leклapaцiя зaIтoBIIIo€тьcя i пoдaeтьcя ocoбaми' зtBIIaчeниМи y пyнктi l iпiдпyнктi .'a'' пyнктy 2 чacттlъllr пeprпoi стaттi 4, тa ocoбaмrи,.*'u.'".,''" u uо.u,1i-.,"р,uo*y
чaсTIlI{и пeprпoi стaттi 1l Зaкoнy Укpaiни ,'Прo зacaди зaпoбiгaцrrя i пpoтидii кop}rтцii,,.
!Pи uьoмy oсoбaми, ЗaзIIaчеIIими в aбзaцi n"p.o'y чaстиI{и пeрrпoi cтaттi 11 цЬoгoЗaкoнy, вiдoмoстi щoдo витpaт (вклaдiв/внескiв) y деклapaцii '. .*"u,u,o'i"'.i.д"n,up*,
зalтoвнк)e дeклapaцiю BлaсI{opу{I{o чopIIильIIoIo aбo кy.пькoвoтo рr{кoю си"ioгo aоo
чopI{oгo кoлЬopy Taким чинoМ' щo зaбезпevyс вiльне читalтня вцrcrI{их вiдoмoстeй.

- 3'.У пoзицii 1 y paзi, якщo деклapaнтoМ y звiтнoмy poцi змiнeнo прiзвищe, iм,я, пoбaтькoвi, спoчaткy зaзI{aчaстЬcя нoвe пpiзвище, iм'я, пo бaтькoвi, a y Д}'ккaх _ пoIIepедII€
пpiзвищe, iм.я, лo бaтькoвi.

Яктllo дeклapант че!ез. свoi pелiгiйrтi IIrрекоЕaння вiдмoвивcя вiд пpийняття
ресстpaцiйнoгo нoмepa oблiкoвoi кapтlс.r плaTI{икa пoдaткiв тa пoвiдoмив, ..po цeвiдпoвiдпий opгaн дoxoдiв i збopiв i мae пpo цe вiдмiткy y пaспopтi гpoмaдяI{иI{a УкpaiЪи,_ y деклapaцii зaзнaчaloться cеpiя тa нoмеp пaспopтa lpoМaдЯ',,,.u У*pai"и.

4. У пoзlл1ii 2 зa,,aчaloтьcя вiдoмocтi щoдo мicця Iтpoяс.IвtlЕIш iз зaзнaяенттяи aдpeси
rтстrлa нa кiнeць звiтнoгo poкy.

У рaзi якщo нaзвa aдtiнiстpaтивIlo-теpитopia.тьнoi o.щтницi (aдpeсa хитлa) зaзнaлa y
звirтroмy poцi змiни, щo не вiдoбpalкerro y пaспopтi гpoМaдяIlиIra УкparЪи - дeкJlapa'тa' -зaзIlaчaетЬcя тilкo)к IIaзвa стaнoм IIa дaTy з:lпoвI{eння деклapaцii.

5. У пoзицii 3 зaзнaчaeтьоя зaймaIla дeкJlapaнтoм пocaдa aбo пocaдa' Ira Якy пprTеIlцye
декJlapaнт.

6. У пoзицii 4 зазнaчaloTЬся вiдoмoотi вiдroвiднo дo aбзaцy десятoгo чaстини пeplпolcтaтгi 1 Зaкoнy Укрaiни .'Пpo зaсaди зaпoбiгaнrrя i пpoтидii кoрйцii''.

.. . 7. Biдoмoстi пpo дoвжинy тpalrспop'roгo зacoбy зaзIlaчaloтьcя лиrшe y пoзицiях 37,з8' 42 i 43,

8. У paзi вiлсyпroстi oкpeмиx вiдoмoстeй y вiдпoвiднoмy пoлi стaвиться пpoчrpк.

9. Biдoмoстi щoдo фiнarrоoвих сyм зaoкpyгJlюIoться до гривнi.

10. У пoлi '.пepеpaxoвaнoгo y гpивнi'' y пoзицiях 2|-22 i пoлi .'y тoмy тиcлi зaкopдoнoм'' y пoзицiл< 4544 зaзlтaчaютьcя вiдoмoстi зa oфiцiйrпn,r фсoм 
,гривнi 

дoвiдпoвiднoi iнoземнoi в:rЛтoти' yотalloвлellиМ Haцioна,ътпrм бaнкoм Укpaiъ' ^ 

'u д"*пpoBеденIIJl фiнaлсoвoi oпepaцii.

1 1. Пoлe ..с1тra витpaт JPч) 'u 
пpидбaння y влaснiсть/opеIlдy IIIr нa iншe пpaвo

кopиоryвaння.' у пoзlтцiяx 2З-28' 35-з9 i пoле .'yоьoгo.' y пoзицiяx 46,48,50,56,
59 i 62 зarroвнroeтьсЯ' якщo P.rзoвa виц)aтa (вклaд/внeсoк) пo кoжнiй iз зaзнaveнЫпoзицiй
y звiтнoмy poцi дopiвнтoe aбo пеPeвIxцye 80 тиc. гpивеrrь.

11l. У пorrя< тa '.y тoмy 'туluл зaкopдoнoм,, y пoзицiл< 45.64 зaзттaчaeтъcя
цoвЕe нaймeнyвatrня бaнкЬ, iнrпих. фiнaноoвих ycтaIroв' тoвapистз' пiдrrpисмств, oргаrriзaцiй
Toщo' з якими y декJlapaЕтa.чи тIлеттiв йoгo сiм,i навнi вi.цroвiдri вiдroсини.

12. .{oстoвipнicть BIIrсeEих дo дeклapaцii вiдoмocтей зaсвiдuyeться пiдписoм
деклapaнтa тa зaзпaчeIII{яМ дaТи ii зaпoвнeнtrя.

13. Блaвки дeклapaцii виГoтoBляIoтьcя
пopядкy.

y BизIIaчеIIoмy Кaбiнетoм Мiнiстpiв Ущaiни


