
!одаток
до Закону Украrни' "Про засади запобj-гання

i протидi i корупцi r ''вiд 1 квiтня 207I року
N9 з2 0 6-vI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобgфзання фiнансового характеру

за 20l,Q.,piK

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковот картки платника та номер паспорта громадянина УкраТни - демаранта)

2. Мiсце проживання:

/47а

&.z.ё

Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

17.

18

i l|yv\p.lglylпUl лlяJlьFlОСТl ii:i
i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперlв та корпоративних j 

- 
i .-:ПРаВ j 
i

i i, i

i дохiД вiд передаЧi в орендУ (строкове володiн

j дохiд вiд вiдчуження цiнних паперlв та корпоративних
i ПРаВ

,l9

Сума одержаного (нарахованого) доходу

j (вvплачен!) 
"iдповiдно до умов т

i абО Цивiл го договору 
'(KpiM

i з__q,з"fl"ач"_qflу"I" 8J

' ; a9lо вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,i медичноТ. практики, iHcTpylтopcbKoT та суддiвськоi

;
.i

('ЁаaЁЫаайаУ; УёТа'ЁбЁй iбщi,; Ё ;iiйх ёдёЁ,iаЁб (Ё.ёЁёхёЁаЁё) эааЁаqёЁi у цiй пijэйцi.i дсiiijпil i

i

8. i авторська винагорода, iншi доходи вiд
i майнових прав iнтелепуальноТ власностi

9. i дивiденди, проценти
i.

'l0. i матерiальна допомога
:

11. ! дарунки, призи, виграшi
i-

12. i допомога по безробiттюll. i лulluMul d llo оезрооlттю
i

13. : алiменти

tll i ллл-,,...,.-

15. j cTpaxoBi випл.ати, страхов|вiдщкодування, викупнi 
;i суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi дешrарjнту за i

16. i дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна ;

20.



I--

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

Назва краТни

PoOMip доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl

21

22

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

Нfiва краТни

Розмiр доходу

в lноOемнlи в€lлютl перерахованого у rривнl

--.

i 'ъ i
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24.

25.

26.

27.

Перелiк об'екriв Мiсцезнаходження об'екга (краjна, адреса) Загальна плоlла

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

корисryвання

3емельнiдiлянки 
;

Житловiбудинки 
]

Квартири

_

+

ч-.
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

Перелiк об'екгiв

29 3емельнiдiлянки 9/ll 2,

34. j lнше нерух
i майно

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

--,

Гаражi

-

lнше нерухоме
майно

---



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

Автомобiлi
легковi

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

i ---

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби37

38.

39.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб см, потуlкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

_-
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендl чи на lншому правl

+

Автомобiлi легковi

i 5

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

користування членiв ciM'i декларанта

Маlркrl"qд.по

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

\_,,-
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r чgЁ..r J. 9rЁч1,1ч9 gru.чЁrч Y_lr.rчл,

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)

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

46. i вкладених у звiтному роцi

47. : Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.,

i i -- :

48. : придбаних у звiтному роцi i ,:::_ i i;i:
49. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)

i капlталу товариства, пlдприемства,
i органiзацiТ, у т. ч.:

50. i внесених у звiтному роцi

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'i декларанта (грн)

51. : Сума коштiв на рахунках у банкахта iнших
. фiнансових установах

52. ! Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв i _ i l_. :

i:i
53. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) , , ,

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

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

3t. ! Добровiльне страхування

55. i Недержавне пенсiйне забезпечення

56. i Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

59. ! lнщi ,".":l?:9Ii у роздiл_ах lIl-V витрати

60.

6{.

62.

63.

64.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна i //раа
Поlашен11 ocloB1_o_i:ryr,Iо:"Iи (5пелитч) i Се?_

у тому числl за кордоном

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

у тому числI за кордоном

зазначених у цiй,щекларацiт вiдомостей

2о // р



]_0

примiтка. 1. ,щекларацiя заповнюеться i подасться особами, зазначеними у пунктi 1

i пiдгryнктi ''а', пункту 2 частини першоi статгi 4, та особами, зaвначоними в абзацi

першомУ ou.r""" перЬоi статгi 11 ЗаконУ Украiни "Про засади запобiгання i протидii

корупцii''. При цьому особами, зазначеними В абзацi першомУ частини першоi cTaTTi 11

ц"Ъ.о Закону, вiдомостi щодо ви,траТ (вкладiв/внЬскiв) у декларацii не зазначаються,

2.Щекларант заповнюе декJIарацiю власноручно чорнильною або кульковою р)п{кою

синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання внесених

вiдомостей.
3. У позицii 1 у разi, якщо декJIарантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по

батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне

прiзвище, iм'я, по батьковi.
ЯкщО декJIаранТ череЗ своi релiгiйнi перекоЕаннJI вiдмовився вiд прийняття

реестрацiйного "Ъr.рu 
облiковоi картки платника податкiв Та ПОВiДОМИВ ПРО Це

uiд.rо"iд"ий орган дьходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у пасlrортi громадянина

Украiни, - У декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина Украiни,

4. У позицii 2ъазначаються вiдомостi щодо мiсця [роживанrrя iз зазначенtulм адреси

житла на кiнець звiтного року.
у разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса житла) зiвнала у

звiтному роцi змiни, Що не вiдображено у паспортi громадянина Украiъи - декJIаранто, -
зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацii.

5. У позицii 3 зазнача€ться займана декJIарантом посада або посада, на яку

претендуе декJIарант.
6. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини

першоi cTaTTi 1 Закону Украiни "Про засади запобiгання i протидii корупцii".

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лишо у позицiях З7 ,

з8,42 i 4з.
8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей У вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до |ривн1.
10, У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi за

кордоном'' у позицiri цs-вЦ зазЕачаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до

вiдповiдноi iноземноi валюти, установленим Нацiональним банком Украiни на день

проведення фiнансовоi операцii.
11. Поле "сума ""rpi, 

(грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право

користування" у позицiях 2зj8, з5_зgl ,ron. "усього" у позицiях 46,48, 50, 56, 59 i 62

за11овнюсться, якщо рrвова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у
звiтному роцi дорiвнюе або перевицIуе 80 тис. гривень,

tli. У поJUtх ''Усього" та "У томУ числi за кордоном" у позицiях 45-64 зазначасться

повне найменуванrrя банкiв, iнших фiнансовшr установ, товариств, цiдприемств,
органiзацiй тощо, з якими у декIIараIIта чи членiв його ciM'i наявнi вiдповiднi вiдносини.

12. ,Щостовiрнiсть внесених до декларацii вiдомостей засвiдчуеться пiдписом

декJIаранта та зiвначенням дати iT заповнення.
1з. БланКи декларацii виготОвляютьсЯ у визначеномУ Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи

порядку.

{fешарuцiя iз змiнамu, внесенчмu зzidно iз Законшuu м 224-WI Bid

14.05.2013, М 406-WI Bid 04.07.2013 }


