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Додаток

Закону Украrни
засади запобlгання \-.,"Про

i
вlд

протидi:- корупцj-r "
1 квiтня 2011- року

N9 з2 0 6-VI

дЕклАрАцlя

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

1, flk/ aS-t-z-l-C_.,

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiЫсерiя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

2. Мiсце проживання:

п,
з посада: м&1;3*4*_!е*_2:_ ФР |z у л/ Йя:_-*

,^/-)bUZa c_MDd-frz l

4. Члени ciM'i декларанта:

Сryпiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраIцц,

2-Очl-о-h'ъ,- 62}l-Г1_. 2-2

/ац-Ь tс,Q_ y*tr:!-_s=: 4, /

Р o.1z,6 tzлО"_ бч_йrлi J.,
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв сiм'I

Э 
i 
Лlвjлеlди: про_це_нти

10. i матерiальна допомога

11.

12.

13.

14.

i допомога по безробiттю

6. i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi i i 
----- -----i

j (виплаченi) декларанту вiдповiдно до'уrо" ,iуд;r*" i i i

i ?99 цивiльно-правового договору 'rii, ";;;;;; i i i

i.9.?9fla-Y-.e_fl{1_I y_п.o_ý.y_!t|llz _sJ_ iзLос18 :17А /6 i

7 i ппwiп bi- -,,,,_л _л. .. ..-- l i



l1,;

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

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

-*-ъ-

---а

-

22.

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

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

,_ _"----ъ-

___ъ-\
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно
А, Майно, що перебуВае у власнОстi, в оренДi чи на iншомУ правi користування о"-*та витрати декларанта на придбання такого майнаабо на користування ним

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екга (краiЪd, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (rрн) на

прiидбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

Житловiбудинки

I



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

3з-{оо

Перелiк об'екгaв

3емельнiдiлянки

Ф.jжи

;
l,-,-----

тловi будинки

l*----*"--------------^-'

i Гаражi l

|,

l

i lнце нерухоме
i майно

i

Мiсцеэнаходження об'екга (Kpai}a, адреса)

Аз ds*

(
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Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

35.

.--

Воднi засоби

l

38. Повiтрянiсудна

|ншiзасоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потlокнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Автомобiлi
легковi



Б, Транспортнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

40.

41.

42.

|ншiзасоби

Перелiк транспортних эасобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
поryжнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Q"_ с{ lcq_o/.# /З Z
j Автомобiлiлегковi
,

/а? о/ ;/ /-\ ,/*-;"..**..--*-*"

i-___________**-..............

i Автомобiлiвантажнi
I t/ппоl liапццi\

I

Повiтрянiсудirа

it---,",-",,
i."*--*.-^--
l

;

j

j Воднi засоби

f---.
,

\-..
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi паперп r" i"rl"**
А, Вr<лади у банках, цiннi папери та iнщiактиви, що перебувають у власностiдекларанта, та витрати декларанта на придбання r"*й" 

"*r"iB 
(грн)

45.

46.

47.

48,

49.

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

вкладених у звiтному роцi

Но_мiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т.

придбаних у звiтному роцi

50. i внесеIих у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприеЙст"а,'
органiзацiТ, у т. ч.:

--ъ_ ;

_-_-__"__-"_*__"____"__*-___-__i

5,t

52.

53.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фlнансових установах

Номjнальна BapTicTb цiнних паперiв

у тому числa за кордоном

у тому числi за кордоном
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м.

55,

56.

57.

58.

59.

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

i

i Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
i (кредитом)

j

|1ш1 1е за1l1уен! v гозлiлах ll|-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'i декларанта (грн)

j пЩобровiльне страхування 
i

i Недержавне пенсiйне забезпечення i

,j

: Утримання зазначеного у роздiлах lll-v майна i

j Погашення основноТ суми позики (кредиту) 
;-;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"' 
-;-

1 $99лlтом1

60.

61.

62,

63.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

i

i,Щобровiльне страхування

i Недержавне пенсiйне забезпечення

i Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Перелiк фiнансових зобов'яэань
у тому числi за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ,ЩешарацiТ вiдомостей

,/n 
-20rJ р.
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примiтка, 1. ,щеrоарацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пункгi 1 iпiдпунктi "а" пункгу 2 частини першот статгi 4, та особами, зазначеними в абзацi першомучастинИ першоТ статгi 11 3аконУ УкраТнИ "Про засаДи запобiгання i протидiТ корупцiТ''. ПрЙ

цьомУ особами, 3азначенИми в абзацi першому частини першоТ статri i i цьЬiо Ь"*оrу,вiдомостi щодо витрат (вrоадiв/внескiв) у деrс,арацiт не зазна;;rr"*
2,,щекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкоюсинього або чорного кольору такиМ чином, що забезпечуе вiльнБ- 

""r"rr" внесенихвiдомостей.

_ 3, У позицiТ ,1 у разi, якщо декЛарантоМ у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, побатьковi, спочаткУ зазначаеТься нове прiзвище, iм'я, по baTbKbBi, a у !у**"* - попередно
прiзвиtце, iм'я, по батьковi.

ЯкщО декларанТ череЗ своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйногО номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомив' про цевiдповiднИй оргаН державноi податковоТ служби i мае про це вiдмiтку у паспортiгромадянина Укратни, - у декларацiт зазначаються серiя та 

"ьr"р'пr.йрr" громадянина
УкраТни.

4, У позицiт 2. зазначаються вiдомостi lлодо мiсця проживання iз зазначенням адресижитла на кiнець звiтного року.

у разi якlло на3ва адмiнiстративно-територiальнот одиницi (адреса житла) зазнала узвiтному роцi змiни, lло не вiдображено у паспортi громадянина Укратни - декларанта, -зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацiт.

5, У позицiI 3 зазначаоться займана декларантом посада або посада, на якупретендуе декларант.

6, У позиЦiТ 4 зазнаЧаютьсЯ вiдомостi вiдповiднО до абзацу десятого частини першоТстатгi 1 Закону Укратни "про засади запобiгання i протйдiт корупцii';

7, ВiдомоСтi прО довжинУ транспортного засобу зазначаються лище у позицiях З7,з8,42i 43. 
,,

8, У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10, У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi ''у тому числi закордоном" у позицiях 45_64 зазначаються вiдомостi за офiцiйнЙм' *ур.о* гривнi довiдповiднОТ iноземнОТ валюти, установленим Нацiональним банком ЙкраТни на деньпроведення фiнансовоТ операцiТ,

11, Поле "сума витрат (грн) на лридбання у власнiсть/оренду чи на iнше правокористуваНня" У позицiях 23-28, 35-39 i поле "усtого" у поa"цi"""i6, 48,50, 56 та 593аповнюеться, якщо разова витрата (вr<ладlвнесок) по кожнiй iз зазначених позицiй узвiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 150 тис. ,рrr"*r.

1{ , У полЯх "Усього" та "у томУ числi за кордоном" у позицiях 45-64зазначаеться повненайменування банкiВ, iнциХ фiнансовИх усТанов,'rоr"рrarr, пiдприемств, органiзацiй тощо, зякими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.

12, .ЩОСТОВiРНiСТЬ ВНеСеНИХ до деклlарацiТ вiдомостей ."ariдrу.r"a" пiдписом
декларанта та зазначенням дати iT заповнення.

у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни

{!еморацiя iз змiнсмu, внесенцмu зzidно iз Законом JYь 224-VII Bid 14.05.20I3}


