
Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидii коруп1_1ir "

вlд 1 квiтня 20t1 року
N9 з2 0 6-V]

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за20. ,.piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

1

7"оq,

2. Мiсце проживання.

3 Посада: Zю. ; 4'€r*<

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платн ика податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТнй

Ступiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження
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Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi j i

(виплаченi) декларантУ вiдповiдно до Yм9в трудового i i/ э-а3 i я g,rpa
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm, l "'- 

i

зазначенuх у позuцiях 7, 8)

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

аТн

5

6

7

8.

9.

10.

11.

12.

,l3.

14.

15.

16.

17. дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ
п рофесiй ноТ дiял bнocтi

корпоративних

володiння таlабо

6_1 9)



21.

Б. Одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому п aвl користування декпаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Перелiк об'ешiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власн|сть

оренду чи

на lнше право

користування

3емельнi дiлянки

Житловi будинки -ё*

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

г +

аражl

Iнше нерухоме
маЙно

4



Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правl користування

29.
..

3емельнi дiлянки i
:

l.Dt t

1...

l.

30. Житловi будинки i *-

член iB ciM'T декларанта
Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'епа (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. м)
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, tло перебувають у власностi, в орендi чи на iнщому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

35.

38.

iч

li|ъ

36

37

ъ i

39. i Iншi засоби

е

витрат (грн) на

я

,ь

оренду чи

на lнше право

користування

Автомобiлi
легковi

ае,



Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

40. i Автомобiлi легковi

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. Воднi засоби

43. i Повiтрянi судна

44. i lншi засоби

користування членiв ciM'T декларанта



45.

46.

47.

48.

49.

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви

А. Вшади у банках, цiннi папери та lншl активи, lло перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)

Б. Вклади у банках, цiннi папери та lнцl активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

50.

51. ; Сума коштiв на рахунках,
i фiл"I99.рrх ycтaFjовах

52. 
1 

Номiнал:|1а :apтlcTb цiннI

53. i Розмiр BHeoKiB до статутн
i капiталу товариства, пiдп1

i органiзацiТ

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звlтном,у роцl

Номiнальна BapтicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдп риемства,
9рI]Iig,ц[, у.т. ч.:

внесених у звlтному роцi

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicтb цiнних паперiв

Розмiр BHeoKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприсмства,
органiзацiт
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Роздiл Vl Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

54.

55.

56.

57.

58. Погашення суми
(кредитом)

59. lншi не зазначенi у роздiлах Ill-V витрати

60.

61.

у тому числl за кордономПерелi к фiнансових зобов'язан ь

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язан ь Усього у тому числl за кордоном

.Щобровiл ьне страхуван ня

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацiТ вiдомостей

€7
(гiiЦiiйё)
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Примiтка. 1. flекларацiя заповнюоться i подаеться особами, зазначеними у пунtсi '1 i

пiдпунlпi "а" пункгу 2 частини перч.tоТ статгi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому
частини першоТ cTaTTi 11 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидii корупцiТ". При
цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першоI cTaTTi 11 цього 3акону,
вiдомостi lлодо витрат (вкладiв/внескiв) у дешарацiТ не зазначаються.

2. [екларант заповнюо декларацiю вл сноручно чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорного кольору таким чином, tцо забезпечуе вiльне читання внесених
вiдомостей.

З. У позицiТ 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередно
прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якtло декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган державноТ податковоТ служби i мае про це вiдмiтку у паспортi
громадянина УкраТни, - у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина
УкраТни.

4. У гюзицiТ 2 зазначаються вiдомостi lлодо мiсця проживання iз зазначенням адреси
житла на кiнець звiтного року.

У разi якlцо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у
звiтному роцi змiни, lцо не вiдображено у паспортi громадянина УкраТни - декларанта, .-
зазначаоться також назва станом на дату заповнення дешарацiТ.

5. У позицiТ 3 зазначаеться займан декларантом посада або посада, на яку
претендуо декларант.

6. У позицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоТ
статгi 'l 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцii"'.

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37,
38, 42 i43. ,,

8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ст€виться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi за
кордоном" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до
вiдповiдноТ iноземноТ валюти, установленим Нацiональним банком УкраТни на деНь
проведення фiнансовоТ операцiТ.

11, Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право
користування" у позицiях 23-28,35-39 i поле "усього" у позицiях 46, 48, 50, 56 та 59
заповнюеться, якцlо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у
звiтному роцi дорiвнюе або перевишуе '150 тис. гривень.

fl1 , У полях "Усього" та "у тому числti за кордоном" у позицiях 45-64 зазначаоться повне
найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприемств, органiзацiй тоtло, з
якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини,

12, locToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати ll заповнення.

13. Бланки декларацiТ.виготовляються у визначеному Кабir"rо" MiHicTpiB УкраТни
порядку.

{!ешарацiя iз змiнама, внесенuмu зzidно iз 3аконом М 224-VII Bid 14.05.2013}


