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Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидii :корупцii"

вiд 7 квiтня 2011 року
N! 3206-VI

ДЕКЛАРАЦIЯ
про май но, доходи, витрати i эобов'яэання фiнансового характеру

за 20 /IpiK

Роздiл 1. 3агальнi вiдомостi

(пpi3llI\ще,jм'я,nol5aтъlЮВi,росстрацiЙНI\Й~еРс()/1i.0EI0IкаРТКI\Пl1аТНI\(аrюдатO(ielсеpiЯТ(lномерnзcnoртагромадянинаУкра1НИ декларанта)

2. Мiсце проживэння:

(nowтoeиiliндекс,область,район,населений пункт, ВУЛИЦЯ,IЮмер: будинку, КОрпусу,К!lЗртиридеlU1эранта)

!~'C~~'/t.-_~b.~;t 13 J _

~~-...-.-~. -_-_.iL2~.~_a:J;.~--1J.~----~+-=.

4 Члени ciM'Tдекларанта:

Ступiньэв'язку Прiзеище,iнiцiЭ/1и,ДэтанароДж;ення
РE!€стрэцiйнийкомероолiковоjl(1lРТКИ

.плаТННКЭПОДдТ"illlсерiJl
ТЭlЮмерпаспортэграмадянинаУкраiни

I-------;г;'
~---~-~
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Роздiл 11.BiдoMOCTi про ДОХОД"

А. Одержанi (HapaXOBaHi) з ycix джерел в YKpaYHi

CYМ!loдeplllaнoro(нapaxOII(I~O)AOxoдy

Перелiкдоходll

5. 3агальна сума сукупноro доходу, гривнi, у т. Ч.:

6. эаробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoвaHi
(виnлаченi) декларанту BiдnoвiдHo до умов трудового
або цивiльнo-nравового договору (KpiM виппат,
эаэначених у позuцiях 7, 8)

7. AoxiA BiA викладацькоJ, науковоУ i творчоУ дiяльностi,
медичноl практики, [нструкторсько!' та CYAдiBCbКO!'
практики iз спорту

I
М83" 3!1IU1ЗДУ.YCТ!l~I~ 'ЮЩо, I "~~X одержано (lIapaXOII!IHO) J8~ачемi у "i~nC3~ЦIIдoxoд~)

8. автарсы(а винагорода, iншi доходи Biд реалiзацiY
майнавих прав iнтелектуальноf власностi

9. дивiденди, проценти

10. матерiальна допомага

11. даРУНI(И, призи, виграшi

:
12. I допомога по безробiттю

13. ал;менти

14. спадщина

15. страхов! виnлати, cтpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
за6езпечення та пенсiйного вкладу

16. AoxiA Biд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

17.IAoxiд Biд провадження пiдПРИЕ:МНИЦЬКО' та неэалежно'
професiйноТ дiЯЛЬНОСТi

18. I дoxiд Biд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

19. AoxiA Biд передач; в аренду (строкове володiння Ta/a60
користування) майна

20. iншi види AOXOAiB (не зазиачен; у лозuцiях 6-19)

~ -
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~ -
- -
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Б. Одержанi (HapaXOB8Hi) э джерел за межами УкраJни декларантом

P03MIpAOXOAY

Нвзuкраll1И

• М>3e•••••• ...-:m -,..-
- -

- -, -- -
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-- - -
В. Одержанi (HapaXOBaHi) э джерел за межами Укра"fни членами ciM'\' декларанта

1

-""""'--' -
nepep'x0В8>tQl'Oyrpмl~
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23.

24.

25.

26.

27

28.

Роздlл 111.8iдoMOCTi про нерухоме майна

д. Майна, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому npaBi користуваННR деlU1аранта,
та витрати деlU1аранта на придбання такого майна або на користуваННR ним

Сума ,итраr (rpн) на

Пepeлilоб'с:ma Мicцe_){QД*eНHII об'ита (краТна,ад.реса) 3аraro_моща ореНА)'''''
(о М) nPI'AбаННII

на IНwe rtpallO
y~~

ЦlpистуваННА

Земельнi дiлянки

I

Житлавi будинки

1l'!.;:k' ~O(~~иv, I;}. .t~H'} а е шdv wi!l

Квартири t5'!;:ге:' d 1/If
~~ iJt«ft А/,МХ/ Л, о

Садавий (дачний)
будинок

~.. ---

Гаражi !
-----.J

I

Jнше нерухаме
майна

,
-



Б. Май но, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

Перепiкоб'tпiв

29. 3емельнi дiлянки

30. Житловi будинки

31. Квартири

32.

зз. Гаражi

з4 Iнше нерухоме
майно

Мiсцезнаходження об'tкта(краiна. адреса) Загальна nпоща (кв. М)
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Роздiл IV. 8iAOMOCTi про TpaHcnopTHi засоби

Д. Транспортн! засоби, що перебувають у власнocтi, в opeндi ЧИна iншому npaei користування
декларанта, та витрати дeкnapaнтa на i"xпридбання (користування)

сума ВIПpП (rpн) на

Пepeлiк ..._-
тpilНClJ:;)JtП+МХ~8 (об·~мцIlJliНАpiIАllII)'На. куб. см, lIOfyЖНicn. Pio:e..rI)'CIY QPeIlAУЧМ

двиryнl, ~BT. ДО8ЖИIiI, см)
ПРIIДс.аНI!II

l!аlмшепраllO
Уllпаснlсп,

ICOPI'ICТYII(IHHJI

- -

35. двтомобiлi I I
легковi

-
36. АВТQм06iлi Iвантажнi --

(спецiальнi)
-

-
37. Воднi засоби -"---

- --
38. Повiтрянi судна

- I
j_.

39, IHWiзасоби
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Б. Транcnортнi засоби, що перебувають у власнocтi, в орендi чи на iншому npasi
користувэння членiв CiM'T дeкnapaнтa

41. детомобiлi вантажнi
(сnец;ал"";) ~ -----jг--~==-~~

42. ВоД";засоби г-------t - ,
-

44.IIНШi засоби



45.

46.

47.

48.

49.

50.

51

52

53.

8

Роздiл V. BiдoMocтi про вклади У банках, цiннi паперм та Iншi активи

А. Вкnади У банках, цiннi пвпери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та аитрати декларанта на придбання таких активiв (грн)

I -." У••••• уtОМ)'ч..cni:saItOpADItOtII

! Сума коштiв на рахунках у банках та iнших - -фiнансових установах, у т. Ч,:

I вкладених у эвiтному роцi - -

I Номiнальна eapTicTb цiнних nanepie, у т. Ч.. - -

I придбаних у зaiтнoму poцi - -

j PO~Mip 8HecKie ДО статутного (складеного) - -I ка",Т~ЛУ товариства, Пlдпри&мства.
ОРГЭНlэацi1, у т. Ч.:

I внесених у звiтному роцi - -
Б. Вклади У банках, цiннi пвпери та iншi активн, що перебуваютъ у власностi

членiв ciM', декларанта (грн)

nepeno~ I I у ,ому ЧiIGПi,.. сорд(ИjМ

Сума КQштiв на рахунках у банках та iнших
I - - Iфiнансових устанавах

Номiнальна eapTiCТb цiнних nanepiB - - I

Роэмip BHeCKiB до статутного (складеного) I - Iкапiталу товариства, пiдПРИЕ:МСТва, -
органiзацiТ



Роздiл VI. BiдoMOcтi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi йоro витрати (грн)

54. Д06ровiльне страхування

55. Недержавне пенсiйне забезпечення

I
Погашення основноl суми позики (кредиту) -

1-----
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) -
Iншi не зазначенi у роэдiлах Ш-V витрати -

56. Утримання заэначеноro у роздiлах III-V майна

59.

57.

58.

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

Пeperu.фiнанс:овIUlЮCi08·~ItЬ I Yc;:ьoro I-y-,,-·,-y-~-U-_-_--
60.

61

62.

63.

Добровiльне страхування - -
I

Недержавне пенсiйне забезпечення - -

Утримання зазначеноro у роэдiлах III-V майна - -
Погашення оеновиоТ еуми позики (кредиту)

- -

Пoraшення суми проценТiВ за позикою
(кредитом)

- -

l ---

ft~"
7,c.cf .~
~. /'F,zI/#('b1V~ </'[
," ..•.СУ!,/' t:l сх /~.

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацП вiдомост~й

9tiЭ=
(П\АПИС)

.-.!Z.~"
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Примiткз. 1. Деклараиiя запавнЮЕ:ТЬСЯ i подаcrься особами, зазН8ченими у пунктi 1 i
пiдпунктi "а" пункту 2 частиии перша. стаrn 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частиии
першоi стапi 11 Закону Украiни "Про засади запобiгання i ПJютидii корупцiГ'. При цъому особами,
зззнзченими в абзацi першому частиии першоi cтaттi 11 цього Закону. BiдOMocтi щадо витрат
(вкладiвlвнескiв) у декларацiI не зазначаються.

2. Деклаpaпr заповнlOC декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього
або чарного кольору такИМ чином, ща забезпеЧУЕ: вiльне читалкя внесен их вiдомостеЙ.

3. у позицii 1 У разi, ЯКЩОдеклаpaнroм у звiТНО~1У poui змiнено прiзвище. iм'я, по батьковi,
СПQчатку зазначзсться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередн( прiзвище, iм'я, по
батьковi.

Якщо декларант через CBoi' релiгiйнi переконання вiдмовився BiA прийняrrя ресстрацiйного
номера облiковоУ картки платника податкiв та nOBiAoMHBпро це вiдповiдний орган AOXOAiBi зборiв i
мае про це вiдмiтку у nacnopTi громадянина УкраУни, - у деклараui"i зазначаються серiя та номер
паспорта громадянина Укра"iни.

4. У позицii- 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживаННя iз зазначенням адреси житла на
кiиець звiтного року.

У разi ЯКЩОназва anмiнiстративно·територiалЬНОi· одиниui (адреса житла) зазнала у звiтному
poui змiни, що не вiдображено }' паспоpтi rpoмадяНJlна УкраIни - декларанщ - зазначаcrься також
назва станом на дату заповнення деклараui"i.

5. У позиui"j 3 зазначаcrьcя ззймзна декларантом посада або посада, на яку претендус
декларант.

6. у позицi"i 4 зазначаються BiдoMocтi вiдnовiдно до абзацу десятого частння першоi" стаrn I
Закону Украi"ни "Про засади зanобiгання i пропщii' корупцiГ'.

7. Вiдомocтi про Довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, 38,42 i 43.

8. у разi вiдсyrностi окремих вiдомостей у вiдповiлному полi ставиться прочерк.

9. BiAOMOCTiщодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахованого у гривнi" у ПОЗJtuiях 21-22 i полi "у тому числi за кордоном" у
позиuiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiuiйним курсом гривнi до вiдповiдноi' iноземно'"
валюти, установлен им НацiоналыlИМ банком Укра"lни на день проведення фiнаНСОВОIоперацii'.

11. Поле "сума витрат (грн) на лридбання у власнiсть/оренду уи на iнше право користування"
у позиuiях 23~28,35-39 i лоле "усього" у позицiях 46,48,50,56,59 i 62 заповнюcrься, якщо разова

t витрата (вк.лaдlвнесок) по кожиiй iз зазначених позицiй у звiтному poui HOpiBHIOCабо перевищу(
80 тис. гривень.

111. у полях "Усьоro" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45-64 зазначacrьcя ловне
нзйменування банкiв, iHurnx фiнансових установ, товариств, пiдприсмств. орraнiзaцiй тощо, з ЯКИМJfУ
декларанта чи членiв йоro CiM'i' наявнi вiдповiднi BiдHOC~.

12. Достовiрнiсть 8несених до декларацii" вiдомостей засвiдчуcrься пiдписом декларанта та
зазначенням даПI "ii заповнення.

13. Бланки декларацii" ВИГОТО8JIЯЮТЬСЯу визначеному Кабiнетом MiHicтpiB Украi"ни порядку.

{Декларацiя iз З.мilfоми. 6HeceHlIМи зziдllО iз Закономи мl 224-V/l fJiд 14.05.2013, j(g

40б-V/l ,iд 04.07.2013 }


