
Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцii"

вiд 1 квiтня 2011 року
N9 з2 0 6-VI

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

за20 ,,.piK

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiЫсерiя та номер паспор]zl громадянина УкраТни - дешаранта)

2. Мiсце проживання:

с/rJ-441 о-,fu;

4. Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

",_jlL (. 't /ir-rt ( (,h:.Lt Jb J

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

Ступiнь зв'язку
Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя .
та номер паспорта громадянина УкраТни



А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв cjM'T

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т.

6. i заробiтна плата, iншi виплати та винагоро ди, HapaxoBaHi

i (виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
: або цивiльно-правового договору (KpiM вL]плаm,

1 за_з_на у,9_!1,u.х'у,п.9эу цlFI Т,,8)

7. i дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
i медичноТ практики, iHcTpyкTopcbKoT та суддiвськоТ
: ПРаКТИКИ l3 СПОРТУ

1gьз 9 пз,| g 
i

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

назва закладу, установи тощо, в яких одержано (ЁёраiсjЁа'Ёо) аааЁачёfii у Цiй поёйЦIТ ДоХоДй)

9

10.

11.

12.

13.

14

15

16. маина

незалежноl

корпорати вн их

дохlд вlд передачl в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

17.

18.

19.

19 Бs



з

21.

а2.

Б. ОдержЕlнi (Hap,axoBaHi) з джерел за меI€ми УкрТни декларантом

Назва lgаIнп

РоOuiр дохqду

в iнцЁrrнiй валtотi rБрsраова}юfo у rшвнi

_ -

_

- -

_

_ _ _

В. Одерlсанi(нарахованi) здеры за Meжlм}l УкраТни членами сiм'Iдекларанта

Наgа крТни

рffiiрдоr(oду

в ilкхжdй iаrrотi tЁрэраюааtлого у rшв+п

- _

- -

_ _

,

l G

-



Роqдtп lll. BhorrocTi про нерухоне rrайно

А. Майно, tцо перебувае у власностi, в ореtцiчи на iнцюuу правi користування декларанта,
T€l вlf,тратп декларанта на прrцбання TaKtrc uайна або на кориGrування ним

Перлiк об'епiв Мiщезнаqдження об'епа (краiна, qдрса) оре}цу чli

на iнше прево

кор}lсгувення

3емельнi дiлянки

Житловi будинки

lнше нерухоме
маЙно

Садовий (дачний)
будинок





А. Трrcпортtti Фи, ,Jp пефуваlоть у влаqrоGтi, в орендiчи rla iнllюму правi lорrctування
декпараffi4 El в}трглt декларанга на lX придOання (користування)

Срrа вптрат (грн) на

Перлiк

транспорltlих засобiв

Марха/шqдель

(об'ем щлi}црв двпrрlа, ц@. crr, потуlкrriсrь

двrrрЕ, кВт, доffilкl, ш)

Авгомобiлi
легковi

Воднi засоби

Повiтрянi судна

lнtлi засоби



Авгомобiлi легкшi
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Роqдlл V. Вiдопосгi про вшадr у беrrrех, цlннl папорr тr lнщl еIтхвх

А. Вкпади у банtвх, цiннi папери та iнlдi активи, чр пербуваlоть у власностi
деклара}пtl, те вштрfrти декпара}па на прtцбання Taк}lx аlсивiв (rрн)

16.

4т.

48.

49.

50.

Б. Вtmади у банн1 цiннi мпери та iнцti апиви, up перебуваlоть у власностi

5r.

ý3.

Перлliк Уього у тошу чlrслi за кордо}юr,

Сума KolлTiB на раryнк€lх у банках та iнших
фiнансових усгановах, у т. ч.:

- -

вкладених у звiтноt у роцi - _

Номiнальна Bapтicтb цiнних пеперiв, у т. ч.: - -

пр{дбаних у звiтноilrу роцa _ _

Розшiр BHecKiB до стаryгного (сtшаденого)
капiталу товариства, пИприGмства,
оргЕlнiзацiТ, у т. ч.:

- _

вtlФних у звгному рцl _ _

членaв ciM'T декларанта (грн)

Перлiк Усюго у тшу числi за ltoпдоюm

Сума коштiв на раryнках у банках та iнtлих
фiнансових усгановах

_ |a

Номiн€lльна вартiсгь цiнних паперiв la _

Розмiр BHecKiB до Gгатуного (сlсладеного)
капiталу товарuлсгв€l, пцпршешства,
оргЕlнiзацп

- -
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РоqдUl Vl, Вhомостi про фiнансовi зобов'язаншя

А. Фiнансовi зобов'язання декпаранта та iнцli його витрати (грн)

54.

56.

56.

57.

ý9.

ff).

61.

04

Пврлliк фнансових зобоdязань Усьото у тоиу числi за копдо}юil

Добровiльне страryвання - -

Недерrкаtsне пенсiйне забезпечення - I

Утримання зазначеного у роздliлах lllЦ/ майна - aa

Погашення основноТ суми позики (крдпry) - -

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

- -

lнrлi не зазначенi у рощiлах lll-V витрзти _ l.

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

Перлiх фн*ювпх зобов'язань Уього у Torry чнслi за коRАФФtl

Добровiльне Gграхування - _

Недержавне пенсiйне забезпечення la -

Утримання з€lзна{еrrою у роqдiлах lll-V майна - -

Погашення основноТ суми позик1,1 (крдчтгу) - _

Погашення Gуми процентiв за позикою
(кредитом)

аa -

3асвiдчую правильнigrь зазначених у Цй flекларацiТ вhомостей

20 /_.{_ _р.
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Примiтка. 1. !еюпарацiя заповнюоться i подаеться особами, зазначеними у пунктi 1 i

пiдпунlсi "а" пункту 2 частини першоТ статгi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому
частини першоТ cTaTTi 11 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ". При
цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 1 1 цього 3акону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.

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

3. У позицiТ 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку зазначаоться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне
прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якшо 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 позицiТ 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси
житла на кiнець звiтного року.

У разi якlло назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у
iBiTHoMy роцi змiни, lло не вiдображено у паспортi громадянина УкраТни - декларанта, -
зазначаеться також назва станом на дату заповнення дешарацiТ.

5. У позицiТ З зазначаоться займана деклlарантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоТ
статгi '1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ".

7. Вiдомостi про довжину транспортного.засобу зазначаються лише у позицiях 37,
38,42i 43. i

8. У разi вiдсугностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi tлодо 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 fieHb
проведення фiнансовоТ операцiТ.

1'1. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право
користування" у позицiях 2З-28,35-39 i поле "усього" у позицiях 46, 48, 50, 56 та 59
заповнюеться, якшо разова витрата (вtсlад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у
звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 150 тис. гривень.

1|,У полях "Усього" та "утому числi за кордоном" у позицiях 45-64 зазначаоться повне
найменування банкiв, iнших фiнансових у'станов, товариств, пiдприемств, органiзацiй тощо, з
якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.

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

13. Бланки дешrарацiТ виготовляються у "".r"r"ному 
Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни

порядку.

{[еюларацiя iз змiнамu, внесеншмu зzidно iз 3аконом М 224-VII вid 14.05.2013}


