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Poздiл l. 3aгaльнi вiдoмoстl
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5.

6.

7.

A. oдepжaнi (нapaxoванi) з усiх джepeЛ в Укpatнi

Пepeлiк дoxoдiв

сy[\,la oдep)i(aHoгo (HapaxoвaHогo) дoxoдy

дeкЛapaнтa члеHiв сiM'i

456o7,6v

(назЁа заiладy'.yёiаHoЁй.ioЦo' Ё;iйi oдepжаHo1йaЁeioванo).азнdiс!нi y Цiй.пoзЙцiiдoioдй)

8. . aвтopськa BиHaгopoдa, iншi 
.' 
дoХoди Piд peaлiзaцiТ | €_

i MaиHoBИХ пpaB |HтеЛeКтyaЛЬHo| влaсHoстI 
:

.|1. дapyнки, пpизи. вигpaшi

l

12. дoпoмoгa пo бeзpoбiттю
i
:

13. . aлiмeнти

14 
. 
спatшиHa

:

15. стpaxoвi E}ИпЛaтИ, стpaxoвi вiдшкoдyвaння, викyпнi
l сyMи тa пeнсiйнi BИПЛaти, щo сплaчeНi teклapaHTy зa

' дoгoBopoм стpaxyвaHHя, Helцepжaвнoгo пeнсiйнoгo
. зaбeзпечeHHя тa пeнсiЙнoгo вКЛaдy

лoxiл в1л в1лvyжeнHЯ pyХoмoгo тa HepyxoпioГo мaЙнa

дoxiд вiд пpoвaджeнHя пiдпpисмнИЦЬкoТ тa нeзaлeжнoT
пpoфeсiЙнoi дiяльнoстi

дoxiд вiд вiднyжeння Цiнниx пaпepiв тa кopпopaтиBнИx

дoxit вiд пepeдaнi в opeндy (стpoкoвe вoлoдiння тalaбo
кopисTyвaHHя) мaЙнa
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16.

17

18.

Poздiл ll. Biдoмoстi прo дoxoдyl

19.
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20. l iншi види дoxoдiв (нe зaзнaueнiу пoзuцiяx 6-19)
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Б. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з джepeл зa МeЖaмИ УкpaТни teклapaнтoм

Poзttiip дoxoдy
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Haзвa кpa-lни

Po3мiр дOxoдy

в |нoзeмн|и валютl пepepaХoвaHoгo y гpивt|i

22.
?ъ-



Poздiл lll. Biдoмoстi пpo нepyxoi'e мaйнo

A. MaЙнo, щo пepeбyвae y влaсНoстi, в opeндi чи нa rншoмy пpавi кopистyBaHHя teкЛapaнТa,
тa витpaти дeКЛapaHтa нa пpидбaнHя тaкoгo мaйнa aбo нa КopистyвaнНя HиM

т

24. : Житлoвiбyдинки

Квapтиpи

CaдoвиЙ (дaчниЙ)
бyдинoк

27' : Гapaжi

lншe нepyxoмe
MaЙHo

-
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Пepeлiк oб'eктiв Miсцeзнaxoджeння oб'erга (кpаiнa, aдpeсa) 3aгaлЬнa nЛoщa

(кв' м)

сyмa витpат (гpн) Ha

пpидбaння

y влaснIcтЬ

opеl-lдy чи

на iншe npaвo

кopиcтyвaння



Б' MaЙнo' щo пepeбyвaс y вЛaсHoстi' в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaнHя
ЧЛeHlв с|M | дeкЛapаHтa

г'lepeлiк oб'сктiв | Miсцeзнахoджeння oб'eкта (кpaiнa' aApeсa} | зuгaлЬdа плoщa (кв M)

3eмeльнi дiлянки

30. Житлoвi бyдинки ---

<
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Квapтиpи

CaдoвиЙ (дaнниЙ)
бyдинoк

33. : Гapax<i



Poздiл lV. Biдoмoстi пpo тpaнcпopтнi зaсoби

6

A. Тpaнспopтнi зacoби, щo пepeбyвaюТЬ y влaснoстi, в opендi чи нa iншoмy пpавi кopИсTyBaHHя
.qeКЛapaнтa, тa витpaти ДeклapaHтa нa х пpидбaння (кopистyвaння)

ъ

Aвтoмoбiлi
вaнтaжнi
(спeцiaльнi)

Boднi зaсoби

ПoвiтpянiсyдHa

|ншiзaсoби
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Пeрeлiк

тpaнспopтних зacoбiв

Мapкa/Moдeль

(oб'eм циЛiндpiв двиryнa, кyб. ом' пoryжнiсть

двИryнa' кBт' дoвжинa, см)

Piк виnycкy

cyмa витpат (гpH) нa

пpидбaння

y вЛaснiсть

opeHдy чи

Ha iHшe пpaвo

кopистyBaнHя



Б' Тpaнcпopтнi зaсoби, щo пepeбyвaЮтЬ y влaснoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi
кopистyвaHHя члeнiв сiм'i дeклapaнтa

Mapкa/iлoдeлЬ
nеpелiктpанспopтниxзaсoбiв| toб,eмцилiHдpiвдвиryнa,кyб.см, I Piквипyскv

пoтyжнiстЬ двиryнa, кBт, дoвжинa, см)

-
40. ; Aвтoмoбiлi лeгкoвi
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42. : Boднi зaсoби
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43. l Пoвiтpянiсyднa -
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4.4. l Iншiзaсoби



Poздiл V. Biдoмoстi пpo вtшади y бaнкax, цiннi пaпepи та iншi aктиви

A. Bклади y бaнкax, цiннi папepи тa iншt aктиlвИ, щo пepeбyвaЮтЬ y власнoстi
дeКлapaнтa, та витpaтИ lqeклapaнтa нa пpидбaнHя тaкиХ aкгивiв (гpн)

Пepeлiк УсЬoгo y тoмy Чиcлl зa кopдol.]oм

45.

46.

47.

48.

49.

Cyмa кoштiв Ha paxyHкax y бaнкax тa iншиx
Фiнaнсoви1 yстaнoваx] У т. ч-:

BКЛaдeHиx y звiтнoмy poцi

I

. Нoмiнaльнa вapтiсть цiнниx пaпepiв, y T. ч.:

:

пpидбaниx y звiтнoмy poцi

l Poзмip внeскiв to стaтyтHoгo (склaдeнoгo)
кaпiтaлy тoвapИстBa, п iдпpиомствa,
opгaнiзaцii, y т. Ч.:

50 
" 

внeсeниx y зв|тнoмy poшi

Б. Bклaди y бaнкax, цiннi пaпepи тa iншi aКтИви, щo пepeбyвaютЬ y власнoстi
ЧлeHlв сlM | дeКЛapaHтa (гpH)

51.

52.

53.

opганiзацii

y тoмy Числ! зa кopдoнoм
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Poздiл Vl. Biдoмoстi пpo фiнансoвi 3060в'я3aння

A. Фiнaнсoвi зoбoв'язaнHя lцeКЛapaHтa тa iншi йoгo витpaти (гpн)

Пеpeлiк фiF]aноoвиx зoбoв'я3aнЬ y тoмy чисЛ| 3a кopдoнoM

54.

кд

56.

57.

58.

!oбpoвiл ьне стpaxyвaHHя

Heдepжaвнe лeнсiйнe зaбeзпeчeнHя

Утpимaння зaзHaЧeнoгo y poздiлaх 
|||_V 

мaЙнa

Пoгaшeння oснoвHol сyми noзиюи (кpeдитy)

Пoгaшeння сyMИ пpoцeнтiв зa пoзиКoю
(кpe.цИтoM)

a-

d--

.ф-

-

59. . IHшi He зaзHaЧeHi y poздiлax l||_V витpaти

Б. Фiнaнсoвi зoбoв'язaння члeнiв сiм'Т дeклapaнтa (гpн)

Пeoелiк фiнaliсoвих зoбoв'язaнь УсЬoгo l y тolиy числ| 3а кopдoнoм

floбpoвiльнe стpaxyвaHHя60.

6'1.

62.

63.

64"

Heдepжaвнe пeнс1йнe зaбeзпeчeнHя

Утpимaння зaзHaЧeHoГo у poзд|Лax 
|!]_v 

мaЙнa

Пoгашeння oснoвнoТ сyми пoзики (кpeдитy)

Пoгaшeння сyMи пpoЦeнтiв зa пoзикoю
(кpeдИтoM)

3a3HaЧeHИx y ЦiЙ ДeклapaЦiТ вiдoмoстeЙ

t

''pс '' ёд/rу(Р

3aсвiднyю

20"15-p

Пpимiткa . 1. fleклapaцiя зaпoBHЮстЬся i пoдarться oсoбanлИ,
зa3HaЧeHИMИ y пyHКтi 1 i пiдпyнКтi ''a'. пyHКтy 2 чaстинИ ПeрLДCIТ стaТт! 4, Ta
oсoбaмИ, зaзнaЧeниMИ B aбзaцi пepLUoMy ЧaотиHИ пеpшjoT стaтТi ,t1 3aконy
УкpaТни ',Пpo laэaД|А зaПoбiгaнHя i ПpoТИдiТ КopyпЦiТ'.. Пpи цьoмy oсoбaмL4,
зaзHaЧeHИMИ B aбзaЦi г,lepшoMy ЧaсТИHИ пeршoТ сТaттi 11 ЦЬoГo 3aкoнy,
BiдoMoстi щoto вИтpaт (вклaдiв/BHeскiв) у дeКЛapaЦiТ He 3a3нaЧaЮтЬсЯ'


