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,{одаток
до закону 9кра|ни

''|{ро засади запоб|гання
1 протид|| корупц1|''

в1д 7 кв|тня 2011 року
}гч 3206_!1

дЁклАРАц|я
про майно, доходи, витрати ! зобов'язання ф!нансового характеру

за2о4//" ргк

['!осада: 4,8!8ьа,фц-е|&-
'#.ф.' !ус.суаатау* { р ж":!,', д 

:|

!лени с!м'| декларанта:
Реоотрац!йний номер обл!ково, картки

платника податк!в/ оер!я

та номер паспорта громадянина !кра1ни
[1р!зви ще, !н!ц!али, дата народ)кення
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Розд!л !!. Б|домост| про доходи

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

' ^|/Р37 
13агальна оума сукупного доходу, гривн!, у т' ч': : ё ' 
!5.

1--- :

6. ! зароб!тна плата, |нш! виплати та винагор'д': 9Р1]!!1] ;

; (виплачен!) декларанту в|дпов!дно до чм9в трудовог_о 
' 62|{ 9?

! ;й цив!льно-правового договору (кр1м вцплап' ]

!.;:1
!1

!,,.....,.------------"------------__"

:

8. ! авторська винагорода, !нш! ..доходи Р|д реал|зац!| : . 
!

!

;!:'._,

:!

!.:'*;

!!;:
15' ! отрахов| випл-ати, страхов| в!дшкодування' викупн!

! суми та пенс:ин! виплати, що сплачен! декларанту за ! - ! 
* 

|

! договором отрахування, недержавного пенс!йного ! 1 1

17' ! дох!д в!д провадження п!дприсмницько[ та незалежнот ! - 1 -- 
:...::

':в. ! дох;д в!д в!дчуження ц!нних папер!в та корпоративних ! * | ^ 
!:::

1э1;;;;;;;;;;;";;;;,;';; ;;;;;;;;;'','д:'""та/або. -- ! * 
:



.''1 7
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Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра|ни декларантом

Ёазва кра[ни

Розм!р доходу

в !ноземн]й валют! перерахованого у гривн!

в-
21. 1,-:

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

Ёазва кра[ни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют| перерахованого у гривн!

1**

! ...*- -_

22.
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2з'

24.

2Б.

2в.

27.

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

А. [/]айно, що перебувао у власноот!, в оренд! чи на !ншому прав! кориотування декларанта'
та витрати декларанта на придбання такого майна або на кориотування ним

!..............---------------- -------------.------!--------".

' 5{,Ё | * : - :

:!;

6адовий(данний) ; * | * : - : ^'1::

,:.::

---"."....-..-..-,;

!нше нерухоме
майно

28.

['1ерел!к об'окг!в м!оцезнаходхення об'окта (кратна' адреоа) 3агальна площа

(кв. м)

сума витрат (грн) на

придбання

у влаон!оть

оренду чи

на !нше право

кориоцвання



|

;

/''\/

Б. [!1айно, що перебувае у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування
член!в с!м'[ декларанта

[1ерел!к об'окт!в | |т/!!сцезнаходження об'окга (кра:на, адреса) ! з"гальна площа (кв. м)

3емельн!д!лянки

# 1

31. ] (вартири

|::
!;.
,-:* :

:

;.:будинок ! -- !

|-араж! 1-;.-

!нше нерухоме
майно
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35. Автомоб!л!
легков[

з6. Автомоб!л!
вантажн!
(спец!альн!)

37. 8одн! засоби

38, [1ов!трян! оудна

39. !нш! засоби

перел!к

транопортних заооб!в

[!!арка/модель

(об'ом цил!ндр!в Аьигуна| куб. ом, потужн!оть

двигуна' к8т, довжина' см)

Р!к випуоку

сума витрат (грн) на

придбання

у власн|оть

оренду чи

на !нше право

кориотування



/.{?г

|-|ерел!к транопортних засоб!в
йарка/модель

(об'ом цил!ндр!в двицна, куб. см,
потужн!оть двигуна, к8т' довжина, ом)

Б. 1ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на [ншому прав!
користування член!в о!м'т декларанта

Автомоб!л! легков!

41. Автомоб[л! вантажн!
(спец!альн!)

8одн! заооби

[1ов!трян!судна

!нш!засоби
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Розд!л [. 8|домост| про в:с:ади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи

А. 8клади у банках, 
','', 

..'*,
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив!в (грн)

!

| пеРел!к !!"--'---!
:::!

| 9у'а кошт!в на рахунках у банках та !нших : * . _ 
.

:_-:;

! Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. ч': ! - . * 
:

,придбанихузв!тномуроц! ; -- : * 
:

! возм|р внеск!в до статутного (складеного) ; * ' :

; кап!талу товариства, п!дприомства, ' 
*- 

! !:::

Б' 3клади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
!м'| декларанта (грн)

! !-1ерел!к!!!"-"1
;:;

1 9т'а кощт!в на рахунках у банках та 1нших : * , * 
;

.:

:!;
Розм!р внеск!в до статутного (складеного) ! ; !

кап!талутовариства,п1дприомства, | . * 
;

Розд!л [. 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 влаоност!
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив!в (грн)

45.

46.

47.

48.

49.

€ума кошт!в на рахунках у банках та !нших ; "* ; _ 
:

ф!нансових установах, у т. ч.:

50.

у тому чиол! за кордоном

5,1.

62.

53.

перел!к }оього | у тому чиол! за кордоном

орган!зац!|
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

Розд!л [!. 8!домост! про ф!нансов! зобов'язання

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

1::
! погашення основнот суми позики (кредиту) . '- ' 

-'* 
'

[1огашення суми процент|в за позикою ; * . * 
;

::!

60.

61,

в2'

63.

64.

: .[обров!льне страхування

у тому нисл! за коРдоном
|-1ерел!к ф!нансових зобов'язань

Б. Ф!нансов! зобов'язання член|в о|м'тдекларанта (грн)

у тому числ! за кордоном
перел!к ф!наноових зобов'язань

2о /{у

3асв!дную правильн!сть за3начених у ц!й !екларац![ в1домостей

'-п/;!/#| ,.'- "/г !.сп]сосс
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|1рипл1тка 1. {екларашя заповтшосться | т|одасться особами, зазначеними у гункг| 1 |

п1дтцнкг1 ,,а,, 
щ|'нкт1/ 2 частинлтшер!цо| статт| 4, та особами, зазначеними в абзац| пер1цому частини першто|

статт1 11 3акону !кра|ни "|1ро заЁади запоб|гання | проттц|| корупт1||''. |{ри цьому особами, зазт{'[ченими в

абзац| пер]цому частини пертшо| статт1 11 ц"ого 3акотту, в|домост|'щодо вищат (вкцад|в/внесЁв) у декларац||

не 3а3начатоться.

2. ,{еклараттт заповнк)с декларафто власнору{но чорнильнок} або кульково}о ру}{ко1о синього або

чорного кольору таким чином, що забезпетуе в|льне читанн'1 внесених в!домостей.

3. 9 позиф| 1 у раз1, якщо дек.]тарантом у зв|тному рош зйнено пр|звище, 1м'д чо батьков| спочатку

зазначасться ''"- ',р;'Ёйе,'1пл'я, 
по батьков|' ау дух(ках _ попередп€ щ:|звище, |пг'я, по батьков|'

5кщо декларант через сво| рейг|йн|. перетсонання в1дмовився в!д прийняття ресстрафйного номера

обл1ково] картки платника йда,к' та пов|дом^ив що це в|дпов|дний орган доход|в 1 збор|в 1 мас про це

в!дм|тку у п|спорт1 що\{адянина !кра|ни, - у Аекларат{|| зазначатоться сер|я та номер паспорта {ромадянина

9кра|ни.

(абзац другий щ/нкгу 3 прим|тки !з зм|налли' внесеними

зг1дно 1з 3аконом 9кра|ни в|д 04 '0'7 '201'з р' }'{ 406-{!1)

4. 9 позиц1| 2 зазначатоться в!домост| щодо м|сшя пролсиванття |з зазначенн,{м адреси )1Ф!,лла на

Ёнець зв|тного року.

9 раз| якщо назва адйн|стративно_терггор|ально| одиниф (адреса хслттла) 3азн2ша у зв|тному роф

зм1ни, що йе в|добршкено у 'ас.,ор'1 щомадянина 9кра|ни - дек.]1аранта' - зазначасться такоя( назва станом

на дац заповнення деклараш||.

5. 9 позиф| 3 зазначасться займана декларантом посада або посада, на яч прете}щуе дек']1арант'

6. 9 позиц|| 4 зазна.итоться вйомоот| в|дповйно до абзацу десятого частини шертшо| статт| 1 3акону

9кра|ни ''|[ро засади запоб|гання | проттц|! корупф|'''

(пункт 6 шрим|тки |з зм|нами, внесеними згйно 1з

3аконом 9кршни в1д 14'05'2013 р' }{ 224_\|{1)

7. Бйомост1 цро довх{и}гу щанспортного засобу зазна!!шоться ли1ше у позифях з1 'з8, 42| 4з',

(щ'"кт 7 прим|тки у редакц|| 3акону

9кра|ни вй 14.05.2013 р. }'{ 224-[[{)

8.9раз!в|дсутност|окремихв|домостейув!дпов|дномупол|ставитьсяпрочерк.

9. Б|домост1 щодо ф|нансових сум заокруглюються до щивн|'

10. 9 пол| ,,перерахованого у щивн|'' у позиц1ях 2\ - 22 |.пол| ''у том; нисп| 3а кордоноп4" у позиц|ях

45 - 64 зазнача}оться виомост; за оф|Фи,"' щрсом щивн| до в|дпов1дно| |ноземно| вш1}оти, установленим

Ёац|ональним батшом 9кра|ни на день цроведення ф|нансово| операц1|'

11. |{оле ,,сума виц)ат (щн) на пРтцбанття у власн|сть/оренду чи на 1нцле право користувант{я'' у

позиц1ях 2з - 28, з5 - з9 | поле "усього" у позиц! ях 46, 48,50, 56, 59 1 62 3аповн}осться, якщо разова в!'1фата

(вкла.п/внесок) по кох<н1й 1з зазначених позиц|й у зв{тнопгу роц! дор|втшос або перевишуе 80 тис' щивень'

(пункт 11 прим!тки |з зм|налли, внесеними згйно 1з

3аконом 9кра1ни в|д 14'05'2013 р' }"1224-\/{1)

11 1. у полях ''9сього'' та "у тому числ| за кордоном" у позиц1ях 45'.64 зазнаъ{аеться повне

найменування банЁв, 1нтцих ф|тинсових установ, товариств, п|дщиемств' орган{заш|й тощо, з якиш|и у

д-^''р!', чи'шлен|в його с1м'| наявн| в1дпов|дн! в|дносини'

(прим{тщ доповнено пунктом 11 
1 зЁдно ]'з

3аконом }кра|ни в|д 14'05'2013 р' }"1224-[{1)

|2. ,{остов1рн{сть внесених до декларац|| в1домостей засв1дцсгься п1дпиоом декларанта та

зазначен|{я]\{ дати ]| заповнення.

13' Бланки декларац1| виготов]1лються у ви3наченоълу 1{аб1нетом Р11н|стр1в !кра|пи порядку'


