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1протид|! корупц1!''

в|д 7 кв|тня 2011 року
]\ъ 3206_у1
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про майно, доходи, витрати 1 зобо|7з9ння ф1нансового характеру
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Розд!л |. 3агальн! в!домост!

прь""йБ, 1й;] ]' б;;;-;;;;;"й";;;;й;;;;';б;;;й;;;;;;;;;;;;;;;й"Ёп''" номер паспорта громадянина !кра]ни - декларавта)

2 -\4цоцелложивання'

"уЁййй,_!'".Ё,' 
оудйнку, корпуоу, квартири декларанта)

4. 9лени с!м'1 декларанта:

32
#
д/

Реострац!йний номер обл!ково1 картки

платника податкпв/ сер!я

та номер паопорта громадянина !кра1ни
пр.звище, !н!ц!али, дата народження

| 
-



Розд!л |!. 8|домост| про доходи

А' @держан! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра[н!

[1ерелпк доход!в

€ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с!м'1

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагор'д', г*'р'"''''1 !

(вйпланен!) декларанту в!дпов!дно до умов трудового | ,||!|{
або цив!льно-правового договору (кр|м вцплап, :

дох!д в!д викладацько[, науково1 ! творно[ д!яльностп, :

медично] пракгики, !нструкторсько| та судд!вськот ! 
*

-,

(наз66"5ёкладу, уё'аноЁй 
'оцо;"Ё"я*йх 

одёЁжаЁо {ЁарёхёЁано[6ё3ЁацеЁгу"ц]й_Ёозйц|т'д-1э;одй)

автороька винагорода, !нш! доходи в|д реал!зац!]
майнових прав !нтелекгуально1 власност!

/у !7{)

|у/7#

7.

10.

11

12

'13.

14

15

16.

17.

'18

19

2о'

!----- -----------

: страхов! виплати, страхов1 в!дшкодування, викупн|
: суми та пенс!йн! виплати, що сплачен! декларанту за

! договором страхування, недержавного пенс!йного

. забезпечення та пенс!йного вкладу
:

|дох!дв!дв!днуженнярухомоготанерухомогомайн".

: дох|д в!д провадження п!дприемницько| та незалежнот ! _--
, [рофео!йно[ д!яльност1 1

: дох!д в!д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних | :
. поав .:-------------
|.
1 дох!д в|д передач! в оренду (строкове волод!ння та/або ! -

| 'ях 6_19) 1 -

дарунки: призи] виграш:

допомога по бе1ооб!тгю

ал1менти

спадщина



/1г

-)

Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами }кра1ни декларантом

на3ва кратни

Розм]р доходу

в !ноземн!и валют! перерахованого у гривн!

21.

| 
-

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

назва кра1ни

Розм1р доходу

в !но3емн!и валют! перерахованого у гривн'

22



Розд!л |]]. 81домост! про нерухоме майно

А. $айно' що перебувао у власноот!, в оренд| чи на !ншому прав! користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23. . 3емельн! д!лянки

| 
-

1

24 ; }(итлов! будинки

- ---------..*-1-....-
:

:;-
:

25. (вартири 
.

|ё"":*|'-

| - : 
- 

. 1

26 (адовий (данний)
будинок

::*
|€

27. [араж!

28

перел!к об'0кт!в | 1т,4!сцезнаходження об'екта (кратяа, адреса) 3агальна площа

(кв' м)

сума витрат (грн) на

п ридбання

у власн1сть

оренду чи

на !нше право

користування

/'7г ! * '-



!/:*

Б. !\/айно, що перебувао у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування

м|сце3находження об'екга (кратна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

./у41 4-

29.

30.

31.

: 3емельн!д!лянки

:

:

!.. . ..................................

:

1с
-\ 'ее 

!,( е

---*-:'--:'--
_///#

!

: *итлов| будинки

! (вартири

32.

[араж!

34. !нше нерухоме
майно

член!в с!м'| декларанта
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[т:1арка/модель

(об'ем цил|ндр!в двишна, куб' см' потужн:оть

двигуна, к8т, довжина' см)

Р!к випуску

6ума витрат (грн) на

перел!к

транспортних засоб|в
придбання

у власнпсть

оренду чи

на !нше право

користування



Б. [ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд| чи на !ншому прав|

користування член!в с!м'! декларанта

[у|арка/модель

[1ерел!к транспортних засоб!в ! соб'ем цил|ндр]в двигуна' куб. см' | Р!к випуску

потужн!оть двигуна, к8т' довжина, см)

40. 1--1

| *
:

41 Автомоб!л! вантажн! 

:'

:

|.**.-*! ---- -

!нш! засоби
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45

46.

47.

48

49

50

51

52

53

у тому числ] за кордоном

у тому числ! за кордоном



//.:

9

Розд!л

А. ф!нансов! (грн)

у тому числ! за кордоном

54

гс

56

57.

5в.

59,

перел]к ф|нансових зобов'язань

60.

61

61.

б5.

64.

( грн)

перел!к ф!нансових зобов'я3ань усього у тому нисл! 3а кордоном

3асв!дную ьн,!б1ь 3азначених у ц!й !екларац;! в|домостей

эо /!_р



10

[1ргпм1тка. 1. [еклараш!я заповнюсться 1 подасться особамш. зазна|1е!]!{\|!'| у пункт1 1 ;

п!лпуг:кт! "а'' пункту 2 частинут першот статт! 4, та особап':и, зазна!!ен!!\,11'1 в абэагг! г!ер1!]с]\!\ !![!ст||н!| п(']]!!!о|'

с-т.;т-г.г1 11 3акону }кра|глг..т "|[ро засаАи запоб1гання | гтрот;.тл1| корупц!:''. [11;т: ш:,ох':у особаштг:, ]а}!1а!|е}1!!\1!! }]

абзаш! пе1;шому частиг|и пер:ло| статт] 1] цього 3акону, в1домост1 щодо витра'г (вклад!в/внеск|пз) у леклараш!|

не зазнача}0ться.

2. ]{екл:трант заповню€ леклараш!ю власноручно !!орн|,|ль]{о}о або ку.г:ь:;с;во1о |)-\'|! !(о|о синьо:0 абт->

ч(}|)]|('|о к0ль0р) !!ки|\| (!|!ном. шо 3абе3пе,|ус в|льне ч|!га!!!|я внссе!!!|х в!дош:ос:;!|.

3. ! поз;'.:ц1] 1 у р;тз|, якщо декларантом у зв!тно\,1у рош! зм!гтено пр!зв}{||]е, !шт'я, :':о батьков1, спочатку

зазна!1ас1'ься нове пр|звигше, |м'я, по батьков!, а у дуя{ках - попереднс пр1звг:ше, |п:':т. ппо батькопз!-

11 кг;по Аекларант через сво| рел[г1йн! переконання в!д1\|овився в!д ттргт::!:тяття рссстраг11г":ного ноп'1ера

обл!;<с;во1.карт1(|1платникаподатк!втапов|домивпроцев!дпов!днийоргаг!/|0хо,г!в!збор1в|маспроше
в!лш:1': ку ,х' паспорт| громадянина 9кра|ни, - у декларац!! зазначаготься сер|я т[] !!о\!е|) паспорта громадян|''1на

!кра|т: и.

(абзаш лругий пу]]кту 3 прт';пт1тки 1з з::!на:т::, внесени\!!!

зг1дно 1з 3ат<онопц }ыра1тт;. в]д 0'1.07.20 13 р. }''1 406-у11)

4. } позиц1] 2 зазначаються в[домост; щодо м1сшя г:ро>к:пваг:птя !з з:1]]!з!!!--|!г|'!\! ад|]еси ж11тла на

к! п :ет1т, звт'гттого 1эоку.

\/ 1эаз1 '!кщо 
!{азва ад\1!н;стративно_тер!1тор1ально| одиттгтц! (а:г1эеса )!(!]'! -||1!) заз|!.]ла 1'зв1т;тош:х'1эотг!

зшт1т:г:, цс; :;е в|лображено у паспорт[ громадянт.т1{а укра!н|4 - деклара}!'|'11, - заз|{!|11!!с'гьс']'1 .]ко)|! г!?!зва с1'а}н0\4

на дагу з.1!1овнення деклараш!|.

5. ! позиц||3 зазг:ачасться займанадекларанто\'1 г]осада або посада. |{а як\/ п|)ете!'{,|(\'с ]1с!('1арант.

6.!позлац]|43азт:а.таютьсяв|дош1ост! в1дпов|днодоабзацудесято|_о(!.]с]!|!!]! пе1;;шо}'с'гатт! 13акогту

!:<ра!':.лит ''[11;о засалгт запоб|гання | протил1| корупц||'''

(пу;лкт 6 пр::м1т;<т: :.; зх:|;;ап:г:' !'1|есе1||'1м1'| зг!дг:о !з

3аког:оп'т 9к1эа!'тп:': :з!:г !4.05.2013 р. \ 224_у|!)

7. Б1доп:ост! цро дов}(!.1ну трансп0р'1'ного засобу з|1зна!|а|оться л|.'1|1!с у позг:г1!ях з7, 38, 12 |4з.

(п)'нп,';. 7 г;рп:ьт1т'кгт у ре]|акц|т 3акону

}кра!';;;: в!д 1'1'05.2013 р' \ 22'1-м|!)

$' }: раз| в|дсут'ност! окре\4их в!домостей у в1лпов!лно;т{\/ |1ол'с1'ав!1'г|,ся !1])о'!е|]к'

9. 1] |дох:ост] шодо (;|нансов1':х сум заокруглю]оться до грг:вп:|'

!0' } пол! ''перерахованого у гривн1'' у по3иц!ях 2\ -22 1 пол1 ''у топ:), ,:::с.гп! за ко|),|!о!'1()1\{'' у г;озг:ш|ях

4_5 _ 6..[ за3||а!!а'1!01-ься в!домост! за оф1ц1йним курсом гр::в::! до в!д;тов|-чгло1'|т:с':';сх:;:ц''[:за.л:п<;':'гп.,\]с1'а!|ов'!е1!]'1\'1

[]ац!о:тальнг:шт банкопц 9кра|ни на день проведення с!1нансово| операш!!.

1!. ]1оле ''сушта в:.;трат (грн) на придбання у власн!сть/оренд,т '::: п:;: |тт;;пс !]|1а};() [\о])1!с1'уван||я!1 у

;тс;'зг;т|!ях 2з - 28, з5 - 39 1 поле ''усього'' у позиш1ях 46,48. 50, _56, 59 | 62 заг1ов!{1ос']']'ся. якш!.о разова в1'|т}]ата

(вкла,т/в;;ссок) г:о кожн1й !з зазначених позиц1й у зв!тному рош! лор!:знлс';с або г;с1-:с;з;;:тлус: $() 'г}'!с' гр}1ве|'!!,.

(пун;<'г ! ! г:р:;ьт1'т ;<:: !з';:т ! г таь:;:. !]!!ссс|]]!п|!! зг !.:1п;с' | ;

!|!.
г:а [! ь'тс г;у:;:: п ; н я

]1е!(ла!)аг!'га |||!

3аког:о:: }к1эа)';:г; ;з]:г 14.0.5.]013 р. \ 224-у1.|)

! полях ''!сього'' та ''у тому числ; за корАоглопл" у т:озт:;{!ях 45 - 64 з.1зг|.!'!асться повг!е

ба:тк!в, !нших ф|г:ансових устаноР1 товариств. пт!д:тр::сп:с 111. ,'1-':р1:;;|з:тгг!!! то:;цо' з як!{п'! !'1 у
,;-чен1в його с|шт'1' наявн1 в|дпов!дн1 в1днос;;тт:'т.

(прип; !'т'кх'](опо]]!!(]|!о |]\'!!1;1'о\{ 1] ] зг|д::о !з

3а:<сэп:0х: }к1;а)'; :;': ;;!д !''|.0-5.20 |3 р. \ 224-у11)

1]. [\остов!рн1сть в|!есен!.1х до дек']ара1{]1 в|::ош':ос'ге[.; засп;!/|,;-ч'с'п'ьс:: п;!д;п;:ссэп: .]ск.]|а|)а!!'га та

]2'1з г! .|, ! е г] } | я \! да :':,т : [ за п ов не н1{ я.

]]. Бла::к:'.т леклараш1: в}.1готовля]оться )/ в|4зна!|енс>пау 1{аб1г;ет'оп: й!:;|с'т 1э|:; }, т;1-.;а:}': т:'; |1о})ядку


