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[одаток
до 3акону }кра|ни
''[1ро засади запоб1гання
| протид|| корупц||''
в|д 7 кв|тня 2011 року
]\ъ з206-у1

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

3а2о |{ р!к

Розд!л |. 3агальн1 в!домост1

, 3],"ь [}]);" ф,ио{,,а,

с'р'.'йй! !й]| ]- о"'']''1' р".".рац!йний номер обл!ково[ картки платника податк!в/сер!я та номер паспорта громадянина укратни декларанта)

2. [!!!сце пооживання

(поштовий !ндеко' область, район' населений пункт' вулиця, номер: будинку' корпусу' квартири декларанта)

3 [1осада: з}*ы3-"ь (э?о,фп;.: 6,д3/\ |'сёсс]! /:о;:ю о/, ечи:=ьк

Б1",.*с.*, Рст,оц+'.д-6_ч96 6с|3о*!;ч,ик* чю&} 
^о

4. ц!лени с|м'| декларанта:

! 1 Реестрац!йний номер обл!ково1 картки

€туп!нь зв'язку | пр:звище. !н:ц:али. дата народження ] платника пода']к!в/ сер!я

та номер паспорта громадянина укра[ни
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Розд!л |1' 8!домост! про доходи

А' Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра1н!

перел'к доход!в

6ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с!м'1

(наэва закладу, устаЁовй {ощо' Ё'я(йх оАёЁй)Ёо (нАЁахоЁаЁо)-зёзЁачёЁ[| ц'й Ёозиц!1'Аоходи)

8. авторська винагорода. !нш! доходи в:д реал!зац!1
майнових прав !нтелектуально1 власност|

9.:див!денди,проценти | ^ 
.

:----
10. , матер!альна допомога . :

13:ал:менти : :

15 страхов! виплати' страхов! в!дшкодування, викупн! .

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

договором страхування. недержавного пенс!йного
забезпечення та пенс!йного вкладу 

:

16' дох|д в!д в!днуження рухомого та нерухомого майна 
|

17. дох!д в!д провадження п!дприомницько'[ та не3алежног



1*р
:)ы/

а
-1

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

на3ва кра]ни

Розм|р доходу

в !ноземн|й валют! перерахованого у гривн|

21 
,

назва кра[ни

Розм!р доходу

в !ноземн.й валют| перерахованого у гривн!

22
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Розд]л !!!' 8!домост! про нерухоме майно

А. йайно' що перебувао у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування дек'1аранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на кориотування ним

23. ' 3емельн| д!лянки

1

!

{ьц :

;-:
!--.-

24''-А{итлов! будинки

25. , (вартири

|ъ_

26. : 6адовий (данний)
будинок

27. : (араж\

20. . !нше нерухоме
] маино

перел'к об'окт'в [у]!сцезнаходження об'екта (кра!на' адреса) 3агальна площа

(кв. м)

€ума витрат (грн) на

придбання

у власн!оть

оренду чи

на !нше право

користува ння



Б. йайно, що перебувао у власност!, в оренд| чи на !ншому прав: користування
член!в с!м': декларанта

[1ерел:к об ект!в | й!оцезнаходження об'екта (кра|на, адреоа) ! загальна площа (кв. м)

29

30. ' 
}(итлов| будинки

31. . (вартири

32 6адовий (дачний) 
.будинок 
.

33. : |-араж!

34. !нше нерухоме
майно
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Розд!л [\/. 8|домост! про транспортн! засо6и

35. : Автомоб!л!
, легков!

36. : Автомоб!л!
; вантажн!' 
; (спец:альн!)

37 : 8одн! засоби

38 , |_1ов!трян! судна

39 , !нш! засоби
:

:

]-
:-

перел|к

транспортних заооб!в

[!1арка/модель

(об'ом цил1ндр]в двигуна' куб. см' потужн!сть

Авигуна' к8т' довжина' ом)
оренду чи

на |нше право

користува н ня



г1'
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Б. [ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд| чи на |ншому прав!
користування член!в с!м'! декларанта

[!1арка/модель
[1ерел!к транспортних засоб!в ! соб'ем цил!ндр!в двигуна' куб. см, Р!к випуску

потужн!сть двигуна' к8т, довжина, см)

40.

41.

42.

43.

44

Автомоб:л! вантажн|
(спец!альн!)

[1ов!трян!оудна



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

А. 3клади у банках' ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност|
декларанта,тавитрати декларанта на придбання таких актив!в (грн)

п ерел! к уоього у тому числ! за кордоном

45 6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших

, Ф1нансових установах: ! т ч

:

46 вкладених у зв!тному роц!

47 ] Ёом1нальна варт]сть ц!нних папеР!в, ! т, н,,

:43 придбаних у зв!тному роц[

49' : Розм!р внеск|в до статутного (складеного)
кап!талу товариства, п !дприсмства.

50

орган!зац!!' у т. ч':

внесених у зв!тному роц!

Б' 8клади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
член!в с!м'! декларанта (грн)

перел!к !сього у тому чиол{ за кордоном

51

52.

5з

6ума коштпв на рахунках у банках та !нших
ф|нансових установах

Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в

Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап!талу товариства п|дп рисмства'
орган!зац:|



!{
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Розд!л !!. 81домост! про ф!нансов1 зобов'язання

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

перел1к ф]нансових зобов'язань !оього у тому числ} за кордоном

54 !обров!льне страхування

:

55 , Ёедержавне пенс|йне 3абезпечення ' 
*

56.!триманнязазначеногоупозл1лах|]|_:/майна

58' [1огашення суми процент!в за позикою 
.

:

,1
59' , !нш! не зазначен! у розд!лах |!!_! витрати |

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

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

3асв|дную'п равильн|сть 3а3начених
{

"!\',("\ ,

'1'\ \, ,. \'у / _\.. 
........ .........

ч! .' (п{дпис)

у ц!й !екларац!т в!домостей

!1
(_

1'1д11' | [т.!;\} 2о |ц р
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|!рипп!тка. 1 !еклараш!я заповнюсться 1 подасться особами, 3а3наченими у пункт| ] !

п!дпункт1 ''а'' пункту 2 частини пергпот статтт 4' та особами, зазначеними в абзац! першому !|астини лершо|
ста'гт! 11 3акону )/кра|т-ли ''|1ро засади запоб!гання ! протил1| корупц1!''. [{ри цьому особами, за3наченим1| в
абзаш! пергшош1у !1астини пергпо!'статт! 1 1 цього 3акону, в|домост! щодо витрат (вклад!в/внеск1в) у леклараш1!'
]{е зазна[]ак)ться.

2. {екларант 3аповню€ лекларагс!ю власнору!|но чорнильною або кульковою ручко}о синього або
!|орного кольору та](ип,1 !!ином, що забезпенус в!льне !|итання внесен|1х в!домостей.

3. ! позиц1] 1 у раз!, якшо декларантом у зв{тт-тому роц! зм1нено пр1звище, 1м'я, по батьков1, спочатку
зазнача€ться нове пр1звище, 1м'я, по батьков!, а у дуя(ках - попередн€ пр!звише, !м'я, по батьков|.

-!кшо декларант чере3 сво| рел1г1йн! переконання в1дмовився в1д прийняття ресстрац|йного номера
обл1ково[ картки платника податк1в та пов!домив про |(е в!дпов1дний орган доход!в ! збор!в ! мас про ше
в1дшт!тку у паспорт1 громадянина }кра|ни, - у декларац!1'зазна.татоться сер|я та но\|ер паспорта гроп4адян|!на
1'кра!'н; :.

(абзац другий пункту 3 прим1тки !з зм!нами, внесеним|!

зг|дно |з 3аконом }кра[ни в]д 04.07.20 |3 р. \ 406-у1{)

4. ! позиц!| 2 зазначатоться в1домост1 щодо м!сшя проживання !з зазна!|енням адреси }1(ит.,!а на
к|нег{ь зв1тного року.

! раз! якцо назва алм|н!стративно-територ1ально| одиниц1 (адреса >т<ит.ла) зазнала 1'зв!тному рош|
зпц1нг":, гт.|о не в!добра>т<ено у паспорт! громаАянина !кра|ни - деклара1]та, - зазна!!а€ться'гакож г!азва с1'аноп'|

|1а дату заповнення декларац|[.

5. ! позиш|| 3 зазначасться зат-.лмана де!(лараг[том посада або посада. на яку претендус декларант'

6. ! гтозиц1! 4 зазна.:аються в!дош:ост! в!дпов!дно до абзацу десятого !]астин!| пергпо)'статт! ] 3акону
!кра!'нл.з ''[1ро 'засали запоб!гання ! протил!! корупш1|".

(пункт 6 прим1тки 1з зпц!нами, внесен|1м1| зг!дно !;

3аконом 9кра|нгт в1д 14.05.20]3 р. \ 224_\:11)

7. Б!допцост1 про довжину транспортного засобу за3начаються лише у позгтш!ях 37, з8' 42 | 4з.

(пункт 7 пришт!'гки у релакш1| 3акону

}кра|ни в1д |4'05.2013 р. \ 224_\:11)

|3. } раз! в!дсутност! окремих в!домостей у в!дпов!лному пол| ставиться г]ро!|ерк.

9. 3|домост! щодо (]1нансових сум 3аокруглю|оться до гривн!.

10. )/ пол! ''перерахованого у гривн!'' у позг:ц1ях 21 -22 ! пол! ''у тому нисл1 за кордоном'' у позгтш1ях
45 - 64 3а3начатотьоя в1домост! за оф!ц1г!нипа курсо\! гривн! до в!дпов!дно| !ноземно[ валю'| !!. ус1.ановлег|||м
Ёац1ональнип,п банком !кра!'ни на день проведення с!!нансово| операш1}'.

1]. [[оле "сума витрат (грн) на придбання у власн|сть/оренлу'ч:: на !нше право користування'' у
позг:ц!ях 2з _ 28. з5 - 39 ! поле ''усього'' у позиц!ях 46, 48, 50, 56, 59 ] 62 заповнюст!,ся. якщо разова витрата
(вклад/вг:есок) по коясш!й 1з 3а3начених позиц!й у зв1тному рош! лор!внюс або перевг!щу€ 80 т!1с. гривень.

(пун:<: ! ! прим!гкл: :з зм!намп:. внесе||и:т| и з: |дно !*

3аконом }кра|ни в!д ! 4.05.20 1 3 р. \ 224-у\\)

]! |. у полях "}сього" та ''у тому числ! за л<орАоном'' у позиц!ях 45 - 64 зазначасться г|овне
г.;а*:|ь':енування банк!в. !нших ф!т+агтсових установ, товариств, п!лприсмс'т'в. оргагл!зац|й тощо, з як].1ми у
декларанта.ти .!]1ен!в його с!шг'| наявн! в!дпов|дн! в|дносини.

(прим1тку доповнено пункто\4 1 ! 1 зг!дно !з

3аконом !кра;'гли в!д 14.0_5.2013 р. \ 224-у|!)

12. [остов!рн|сть внесених до декларац![ в!домостей засв1лнусться п|дписом декларанта
зазна!|енням дати ][ заповнення.

13. Бланки леклараш1!' виготов]1я!оться у визначеному 1(аб]нетопд й!н!стр!в }кра|ни г!орядку.


