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Poздiл l. 3aгaльнi вiдoмoстi

1. ,/,{ Б>;,

(пpiзвищe. iм'я, пo бaтьювi, peесгpaЦйний нoмep oблiкoвoT кapaс' плaтникa пoдaткialcepiя тa нoмep пасгtopтa гpoмaдянинa yкpaтни.-дle+пieaнтa)
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2. Miсцe пpoживaння:

(пoштoвий irцeкс' oблaсть, paйoн, насeлeний пyнlс, вyлиtlя' нoiiep: бyдинкy, кoPпyсy, квapтиpи дeшrapaнтa)

t(аrlаl.ъаsn'z
4' Члeни сiп,l'.f дeклapaнтa:

Пpiзвищe, iнlц|aли' дaтa нapoджeння
Peесгpaцiйний нoмep oблitовoT tвpтки

плaтникa пqAaт|dы сepiя
тa нonltep пaспopтa rpoмaдянинa УкpaТни
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пepeлiк Aoxqдiв
дeклapaнтa
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нлeriiqjlм'Т

' t l

{"гgаr lxf,r'
зapoбiтнa плaтa, iншi виплaти тa винaгopoди' нapaxoвaнl
(випл7.reнi) дeклapaнry вiдпoвiднo дo yмoв тpyдoвoгo
aбo цивiльнo-пpaBoвoгo дoгoвopy (кpiм вuплam,
lalнaЧeнux у пЬзuцiях 7, 8)'
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дoxiд вh викладaцькoТ, HayкoвoТ i твopнoT дiяльнoстi,
м eдич нoТ п paкти ки, iнcтpylсopоЬкoT тa сyддiвcькoT
пpaKгики iз спopry
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3a|шaдy' yсгaнoви тoщo, в якиx oAeр|(aнo v

aвтopcЬкa винaгopoдa, iншi дoxoди вiд peaлiзaцiТ
мaйнoвиx пpaв iнтeлeпyaльнoT влaснoстi

дивiдeнди, npoцeнти

мaтepiaльнa дoпotliloгa

дapy}rки, npизи! вигpaшi

дoпol,loгa пo бeзpoбiттю

aлlПIeHти

cпaдщиHa

cтpaxoвi виплaти, стpaxoвi вiдшкoдyвaння, викyпнi
сyми тa пeнсiЙнi виплaти' щo сплaчeнi дeклapaнry зa
дoгoвopoм стpaxyBaнHя, Heдepжaвнoгo пeнсiЙнoгo
зaбeзпeчeння тa пeнсiЙHoгo Bкпaдy

дoxiд вiд вiднркeння pyxoмoгo тa нepyxoмoгo мaЙнa

дoxiд вiд пepeдaнi в opeндy (cтpoкoвe вoлoдiння тalaбo
кopисгyBaння) мaЙHa

iншiвиди дoxoдiв (нe зaзнaнeнiу пoзuцiях ф19) ?zro
;
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Б. oдepжaнi(нapaxoвaнi) з р|€рeл зa nneжa[llи УкpaTни дeклapaнтorri '.

21.

B. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з джepeл 3a пieжaми УкpaТни ЧлeHaMи сiм'Т дeшapaнт€ 
.

22.

на3вa кpаl}iи

Poзir|р дo)(oA}|

в lнogeuнiй валloтi пepepаxoванoro Y 
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HaEвa кpalни

Pфi'|P дoxoдy

в |нoзeшнiй вaлртl пepeрахoвaнo.o y rpивн|
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Poздiл ll!. Biдoмoстi пpo нepyxoмe мaйнo

A. MaЙнo, щo пepeбyвae y влaснoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyBaнHя дeкл?paнтa,
тa витpaти дeклapaнтa нa npидбaнHя тaкoгo мaЙнa aбo нa кopистyBaння Hим J

23.

24.

25.

2в.

27.

28.

пepeлiк oб'eкriв liicцфнaxoш(eння oб'e|сa (кpaiнa, eдpeca) 3aгaлЬнa плoща
('(в.м)

сYмa витpaт (гpн) нa-

пptцбaння

y влaснiсгЬ

opeндy чи

нa iнцje пpавo

кopиcry.вaння

3eмeльнiдiлянки
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Житлoвiбyдинки :
I
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г
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Квapтиpи

CaдoвиЙ (дaчниЙ)
бyдинoк

Гapaжi

lншe нepyxoмe
мaЙнo



29.

30.

31.

32.

33.

34.

пepeлiк oб'eКгiв ]йiсцeзнaxoджeння oб'eктa (кpalна' aдpeса) зarалЬна nлoщa (кв. м)

3eмeльнiдiлянки

Житлoвiбyдинки

Квapтиpи

Caдoвий (дaчниЙ)
бyдинoк

Гapaжi

lншe нepyxoмe
мaЙнo



Poздiл lV. Biдoмocт| пpo тpaнcпopтнi зaсoби

A. Тpaнспopтнi зacoби, щo пepeбyвaютЬ y влaонocгi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopистyвaHня
дeклapaнтa, тa витpaти дeклapaнтa нa l.x пpидбaння (кopистyвaння)

35.

36.

37.

38.

39.

пepeлiк

тpаHcпoртHиx 3aсoбiв

мapка/мoдeлЬ
(oб'eм цилiндpiв двиryна. Ц/б. см, пoтpкнiсrь

двиryнa' кBт, дoвxинa, см)
Piк випyскy

сyмa витpaт (гpн) нa

пpидбaння
y влaснiсгЬ

opeндy чи

на iншe пpaвo
кoристyвaння

Aвтoмoбiлi
лeгкoвi

|,4 3 l tоуE rfгуа,a,2 ..,' ) loсу

Aвтoмoбiлi
вaнтaжнi
(cпeцiaльнi)

Boднi зacoби

Пoвiтpянicyднa

lншiзaсoби



Б. Тpaнопopтнi зacoби, щo пepeбyвaютЬ y влacнoотi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi

40.

41.

42.

43.

А4.

кopистyвaння члeнiв сiм'Т дeклapaнтa

Пepeлiк тpaнспopтних зaсo6iв
мapи/мoдeлЬ

(Ф'eм цилiндpiв двиryнa. кy6. см,
пoтy,|fiiсгЬ двиryнa. квт, дoв,кинa, см)

Piк випyclty

Aвтoмoбiлi лeгкoвi

Aвтoмoбiлi вaнтaжнi
(спeцiaльнi)

Boднi зacoби

ПoвiтpянiоyдHa

Iншiзaсoби



Poздiл V. Biдoмocтi пpo вклaди y 6aнкax, цiннi пaпepи тa iншiaктиви

A. Bклади y 6aнкax, цiннi пaпepи тa iншi aктиви, щo пepeбyвaютЬ y влaснoстi
дeклapalIтa, тa витpaти дeклapaнтa нa пpидбaнHя тaкиx aкгивiв (гpн)

47.

49.

50.

Б. Bклaди y бaнкax, цiннi пaпepи тa iншi aктиви, щo пepeбyвaютЬ y влaснocтi

51.

53.

пeрeлiк УсЬoro y тoмy ttислli зa кopдoнoм

Cyмa кoштiв Ha paxyнкax y бaнкax тa iншиx
фiнaнсoвиx yстaнoвax' y т. Ч.:

Bклaдeниx y звiтнoмy poцi

Hoмiнaльнa вapтicть цiнниx пaпepiв, y т. ч.:

пpидбaниx y звiтнoмy poцi

Poзмip внeскiв дo стaтyгнoгo (склaдeнoгo)
кaпiталy тoBapиcтвa, пiдпpиeмствa'
opгaнiзaцil, y т. Ч.:

внeсeниx y звiтнoмy poцi

члeнiв сiм'T дeшapaнтa (гpн)

пepeлiк yсЬoro 'y тotvty числi зa кopдoнoм

Cyмa кoштiв нa paxyнкax y бaнкax тa iншиx
фiнaнcoвиx yстaнoBax

Hoмiнaльнa вapтicть цiнниx пaпepiв

Poзмip внecкiв дo cтaтyгнoгo (склaдeнoгo)
кaпiтaлy тoвapиотвa, пiдпpиемсгвa,
opгaнiзaцiТ



Poздiл Vl. Biдoмocтi прo фiнaнсoвi 3o6oв'язaння

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

54.

55.

56.

il.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

пepeлiк фiнaнсoвиx 3oбoв язaнЬ yсЬoгo y тoi'y чиФli зa кopдoнoм

Побnoвiльнe стDaxvвaнHя

l-{eлrn)кавнe пeнсiЙнe зaбeзпeчeння

vтoиlt,lання зaзнaчeнoro y poздiлax lll-V мaйнa

Пoгaшeння oснoвнoТ сyп,lи no3ики (кpeдитy)

Пoгaшeння сy}ли пpoцeнтiв зa ]loзикoю
/иnопитом)

lншi нe зaзнaчeнiy po3дiлax lll.V витpaти

Б. Фiнaнcoвi зoбoв'язaння члeнiв сiм'Т дeклapaнтa (гpH)

y тoшty числi зa кoрдoнoм
пepeлiк фiнаHоoвиx 3oбoв'язань

floбpoвiльнe стpaxyвaння

Heдеpжaвнe пeнсiЙнe зaбeзпeнeння

Утpимaння зaзHaЧeHoгo y Рoздllal ЦJlиa!Е

Пoгaшeння oснoвHoТ сyтt,lи пoзики (кpeдиry)

Пoгaшeння cyми пpoцeнтiв зa пo3икoю

r

3a3HaЧeHиx y ЦiЙ flerшapaцiТ вiдoмoстeЙ

. /!.:' o3 zo /C*p.


