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Розд!л !]. 8|домост! про доходи

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра!н!

6ума одержаного (нарахованого) доходу

5 3агальна сума сукупного доходу' гривн!' у т. ч':

6 зароб!тна плата, |нш! виплати та винагороди, нарахован!
(випланен!) декларанту в|дпов!дно до умов трудового

: або цив!льно-правового договору (кр!м вцпла!'!-],

7' | дох!д в!д викладацькот, науково: ! творно| д!яльност1,
' мединно1 практики, 1нструктороько! та судд!всько]

практики |з спорту
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тназв5 з5ййаду' /ётаноЁй тощо' в яклх одержаьо п!5рахов5!'о! 3?3п3-€н! у _1.' ! оз"_! до,)_]//

авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац!! ]

маи нових п рав !нт_електуал ьно : _власностп
:

1]*""

:

ал|менти ' -

страхов! виплати, страхов! в|дшкодування, викупн| .

суми та пенс!йн! виплати, що сплачен! декларанту за

договором страхування' недержавного пенс!йного 
.

1

дох1л в1л в1Ан!ження рухомого та нерухомого майна 
,

:

дох:д в!д провадження п!дприемницько| та незалежно1'

1в. дох!д в]д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних

19 дох1д в!д передан! в оренду (строкове волод!ння та|або

20. :нш! види доход!в (не зазнанен!у позшц!ях 6_19)

'16

17.
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Розм!р доходу

8. Фдержан! (нарахован|) з джерел за межами !кра|ни членами с!м'; декларанта

Розм!р доходу

Ёазва кра}ни

в !ноземн!й валют! | пеоеоа'овано!о у грив1,

22

Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра:ни декларантом



Розд!л !!!. 8!домост! про нерухоме майно

А. |$айно' що перебувас у власност!, в оренд| чи на !ншому прав! користування декларанта
та витрати декларанта на придбання такого майна або на кор|4стування ним

11 3емельн| д!лянки

24 , }(итлов! будинки

!

]

25' (вартири

26 6адовий (данний)
будинок

27', [араж1

28. !нше нерухоме
майно

перел!к об'окт!в м!оцезнаходження об'окта (кратна' адреса)

сума витрат (грн) на
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Б. ![]айно, що перебувае у власност!' в оренд! чи на |ншому прав! користування
член!в с|м''[ декларанта

3емельн1 д!лянки

:

'1

;

30 : *итлов! будинки

:(

-'
:

!

1

31 : (вартири

:

32. : 6адовий (данний)
. будинок

|-араж!

эАо+ !нше нерухоме
майно

загальна площа (кв. м){т,4!оцезнаходження об'скта (кратна' адреса)



перел!к

транспортних засоб!в

[т./!арка/модель

(об'ем цил!ндр|в двигуна' куб. ом' потужн!оть

двигуна, квт' довжина' см)
п ридбанн я

у власн|оть

сума витрат (грн) на

оренду чи

на !нше право

користува н н я

Автомоб!л!
легков]

Автомоб!л!
вантажн!
(спец!альн!)

['1ов[трян! судна

!нш! засоби

36

37 : 3одн! засоби
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Б. [ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав!

'$'!

1--'

:

:

]

|-

**:

4/ъц ?{с{ 
^" 48о0 у:э' 2оо8/

40. ' Автомоб!л! легков!

41 : Автомоб!л! вантажн[
; (спец!альн!)

'-: ___-'' -----

42 : водн! засоби

:

:

:

43 : |1ов|трян!судна
:

44 : !нш| засоби

користування член!в о|м'} декларанта

перел.к транспортних заооб!в
[!1арка/модель

(об'ем цил]ндр!в двигуна' куб' см'

потужн!сть двигуна' к8т, довжина' см)



Розд1л !. 8!домост! про вклади у банках, ц!нн| папери та !нш! активи

А. 8клади у банках, ц!нн| папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив!в (грн)

перел|к усього у том}' числ] за кордоном

орган!3ац]!' ! т ч:_

внесених у зв!тному роц!

Б. Бклади у банках,

50 : *'
,1

ц!нн! папери та !нш| активи' що перебувають у власност!
член!в с!м'| декларанта (грн)

г!
51 €ума кошт!в на рахунках у банках та !нших

ф!нансових установах

52 11ом1нальна варт|сть ц1нних папер|в

53 Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап|талу товариства, п !дприсмства,

, орган!зац;)

у тому числ 3а кордоном
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Розд!л !!. 81домост! про ф!нансов! зобов'язанняРозд!л !!. 81домост! про ф!нансов! зооов'язання

А. Ф!нансов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

- 
1- |

[]ерел;к ф|наноових зобов'язань 
| 

усього 
| 

у тому числ! за кордоном

]-

;*

!*

|огашення оуми процент!в за по3икою . -.-.

:

Б. ф!нансов! зобов'язання член|в с!м': декларанта (грн)

,-
' 

|]ерел!к ф!наноових зобов'язань | усього 
- 1 ' '"'' ""' '":"-"'

!триманнязазначеногоурозд!лах||!-ммайна.

]1огашення суми процент:в за позикою . --

п кредитом)

А. Ф!нансов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

60

61

о!

63.

64.

у тому числ! за кордономперел|к ф|наноових зобов'язань

3асв;дную правильн|сть зазначених у ц!й !екларац!!' в|домостей

{3 2о !-{ р
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|1рг:пп!_гка. 1.,{еклараш|я заг;овнюсться ! подасться особамр:. з!1']!]11|!е|![1,\|1! у ;тункт! 1 !

тт|:тт:у'глкт! ''а'' пункту 2 частини пергшо| статт! 4, та особами, зазначеним|.1 в абза:д| г|е1]|!|()[!\ !!астини пе1:шо[
статт! 1| 3аког;у !кра|ни ''|!ро засади запоб!гання 1протид1| корупш|}". [1р:.: г|ьс;ь:: 0собапт:.:, зазг1а|1ен|.1\|'1 !3

абзагг! пергшому част1{н|! пертпо[ статт1 11 цього 3акону, в!домост[ |цодо вит}]21т (вк.;;а:{!в|г,;;еск!в) у декл;:раш||
нс за'3}]а(|аються.

2. [екларант заповнго€ лекларац!ю власноручно чор}||.1.,]ь![о1о або куль:'т;в0ю |)-у,[кою синього або
ч()|)ного кольору так11м чином' ]цо забезпенус в|льне ч|!тання внесег!их в|доп:ост'ей.

]. ]/ позт'лц1| 1 у раз1, якщо декларантом у зв1тношгу роц| зпп|;те;:о :тр|зпз:;шс- 1:т'я. ::г) ба'гьков1, с!|о!|а1'гку

зазна!]а€ться нове г:р!звище, 1м'я, по батьков!, аудужках - попереднс пр1зви:пге. |п:'я. г:о б;т;г,ков!'

}]кшо декларант !!ере3 сво| рел[г1йн| переконагпня в!дмов::вся в!л прг:йн:п'; г,| |]с(с:'рагг!!1т:ого н0;\,]ср;1

об.тт!кс';во1'картк!..1 11латника податк!в та пов1домив про це в!дпов!дний орг|1|1 .||о\|)-_т!в !:;бсэр!тз |мас п1эс.;:ге

в!:м|тку ), паспорт| громадянина )/кра|ни, - у декларац1| зазна.татоться сер|я та ]1о}1с]) !].!с][01]1_а грош{адя!{!1на

! т<ра:'т; т..:.

(абзаш лругий пункгу 3 ;т;;;;х:!;'кп'т !з -;тт!г:зц!||, внесе!|!!\!]{

зг!дно !з 3аконоп: }к1э:т!';л:: в]:г 0'1.07 2013 р. \'106-у11)

4. } позиц!'[ 2 зазнача+оться в!домост1 щодо м!сця п|эо;к*1в11нг|я !;3п;гт:п.:ед;::)1\! :|!рсс!| }!(!!т.'!;] на

к! п :ег.|ь зв!тного року.

} раз1 якщо назва аАп:!:_л!стратп|вно-територ!ально| одиттгтш! (:тдреса 
']|||т.].|) 

:-]аз!]а.]|а 5,зв!тнопт1'1эог-г!
зп;:г:::, :.:1о не в!лображено у паспорт! громадянина )/кра|нг: - де|(лара||та' - _'а3!|а(11!('гься 'г||}!о)!( ]]азва ста|-!о}'|

на дату з[1пов|!е|{ня декларац||.

5. } позт'.тц1|3 зазначаеться займанадекларантом посада або посада, !!а як\' 1!|]е1'с1{']|-ус декларан1'.

(;. )/ позиц1!4 зазначаються в!домост| в!дпов!дгто до абз2]цу десятог() (!11с1']!1|1.| :тс1;;п;т-э!'ст:ттт! ] 3ат<о:;у

!т'ра|'нт.т "|1ро засалг: 3апоб1га}{!|я 1 протил!| корупц1!''.

(пуг:кт 6 п1эип';!ткпт !з'зп': |::аптпт, !1[!ссег!|!\|и зг!:ц::о !з

3акс::пс;п: 9к1.111'1 '''тз! г {1.()...]() 13 р. \ 224-у1!)

7. Б!дох:ост| про дов)к1.!|{у транспортного засоб:,зазг!а!1а|от!,с'{ л|.{ше _\' !]о']|!| т;ятх ]?. ]3.-]] ;4з'

(п1 ;т:;';' 7 :;1:;:п:!'г,';п,т' 1)с.гакш|1 3:;п'о::у

!к1э:т|'т :т'; г;; ; !4'(,5.2()!3 р' \ 224-у|!)

Б. } раз! в1Асутност! ок|)емих в!домостей у в!дпов|дном), пол| с'гав!1'; ],с,| !!|-11)'1с|)к.

9. Б!до::ост1 щодо ф!на;тсов}1х сум заокруглю}о1'ься до г1;г:вн!.

10. ! т;ол1 ";:срерахова!1ого у гривн!'' у позиш|ях 21 -22 1 г:с'л! ''у топ::, чтпс_;1 .]!1 

'!()|).'|(]]{о}!'' 
у гтозт::г!ях

-1_\ - 64 заз1|а([а}оться в!домос'т'! за оф!ц1йним к)'рсом гр::вг;! до в|д;:о;;1;1;:о:'!::озсп:;;ц.;1 }]1{. !!0]!1. )'с'га}{ов'|с}!11\|
! {ац!от;а,чьнт.:пт банкопц !кра|нт.; }|а день лроведення ф!нансово1 операш||.

11. |1оле ''сума в;.:трат (грн) на пр|4дбання у власн1сть/орс'нлу .: :: тп:: !!!1!1с |1]).!!]о п'о1::т:с'гува:::;я'' м

пс;зиц|ях 23 - 28, 35 _ 39 ! поле ''1,956ро" у позиц!ях 46, ,18, 50, 56' 59 ] 62 за! |ов]{|ос1'],ся. 
']](||1о 

]]1}зова в!]'гра1'а

(вкла,т/вгтесок) по ко;т<н|й !з зазтлачених позиц|й у зв!тношпу роц! ](ор;в|]!о€.1б() пс!)с!]|1::1х,с' $0 т!!с. г|]1{вень.

(пугтк'г 11 п1;т.:п:1тк;п ]з зг':!т;апт;;. |]]{есе||14[{!'' зг''цно !3

1]а:<стноп: }к1т;;1'1111 в! п 14'0_5'2() !3 рт. \ 2.2-+-у]!)

1 1 |. у по'!'!х ''усього'' 1'а "у тому .лисл! за кордот:с:ш:'' 1, п:озл:т:|:тх -]: 6.1 ']:| ]|11!1|:!с1'ьс'] ]]о!]!!е

;т:тЁ!ьтсп:т,ватт:тя багл:;!в' !нш:т;х (;!нансових уста!|ов, топ|.т|)!|ств. п|.::;1-:;т:сптс': ,,. с;";;'::;т:;а:;![1 1)1||1 -] я|!!]\!!| у

!1екла}]аг!1'а,: : : .:]:ен 
1 в Ё:ого с|пц'1 ::аявн| в1дпов!дн ! в !днос ; : н : п'

(г рт:х:!';'п'1'-|.()!! )]]]]!'!!\' 1]-\']!]('г()}! ] ] | зг!:г;по |з

'}ат;с;;пс:шт }:;1',:!': ;;.: пз;'; [4.(;_:'];.)13 р. \ 22']-у]|)

\2. ]{остов!1эн1сть в!|есен]1х до декларац![ в:дош'тос'гсй зас:;:д';)'с"; ;,с:;

]азна(|е}! !{'![,1 да гг: ::' запов}{ення.

|1|д|]1]с0\| :'|скларан1_1! 1'а

} к1'т::!'; : :'т !'!о1]'!дку.13. Б;ап;кгт декларац!тв!.|готовляються у визн.}!]сно:':у (аб!глет0\1 м!)!;с'! ]],]|


