
[одаток
до 3акону }кра!ни

''|!ро засади запоб|гання
| протид|| корупт{!|''

в1д 7 кв1тня 2011 року
]\ъ 3206_у1

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

3а 2о {!!''р1к

фгаоА*ерр /|д,таэо:'а 0*с,с

(пр.3вище' !м'я, по оатьков!, реестрац.йний номер обл|ковот картки платника податк!в/оер.я та номер паспорта гр'*"д"*'"! й*|"т"й _ Ё"кл'Ё'*о

2' ]\:|!сце проживання:

(;ы;;в;й;;;ыс,"ооЁ!ё{"'-Ёайо;;_й;й;;й_;';Ё,-;';;цЁ1ойер' оудинку' корпусу, квартиридек'1аран!а,
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Розд|л ||. 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'|

5.

6.

3агальна сума оукупного доходу' гривн!, у т. н

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди, нарахован! ,

(випланен!) декларанту в1дпов|дно до умов трудового :

або цив!льно-правового договору (кр!м вцплагп, |

дох!д в!д викладацькот' науково| ! творно1 д!яльност!, |

медичнот пракгики, !нструкторсько| та судд!всько|
практики 

!з спорту 
.

див!денди' !'!роценти

матер|альна допомога

дарунки, призи, виграш!

' ц9 6оо г* 6о|+

'+ 
6/-Ф

8.

9.

'10.

11.

12.

'13.

14.

15.

ал!менти

; спадщина

, страхов! виплати' страхов! в!дшкодування' викупн!
: суми та пенс!йн! виплати, що оплачеЁ! декларанту за
: договором страхування, недержавного пенс!йного
: забезпечення та пенс!йного вкладу

: дох!д в!д в!днуження рухомого та нерухомого майна

: дох!д в|д провадження п!дприомницько| та незалежнот
; профес!йно} д|яльност!

]1-----* -
| ё_*

,::
, дох!д в!д передан! в оренду (строкове волод!ння та/або |' 

- 
.



з

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

назва кра|ни

Розм]р доходу

в !ноземн]и валют! перерахованого у гривн|

21. .;

%

:

8. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра1ни членами с!м'|'декларанта

Ёазва кра|ни

Розм!р доходу

в !н0земн{и валют] перерахованого у гривн!

22,

.ьч

ъ
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А.1$айно,щоперебуваеувласноот:,воренд!чина!ншомуправ!користуваннядекларанта'
тавитратид"*,р"*'"напридбаннятакогомайнаабонакористуванняним

3емельн! д!лянки

24' , }(итлов: будинки

(вартири

6адовий (данний)
будинок

|*араж!

!нше нерухоме
майно

-
:

:

--

2в

-

Розд1л !!!.8|домост! про нерухоме маино

й1сцезнаходження об'екга (кратна' адреса)перел|к об'ект!в
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[4|оцезнаходження об'екта (кратна, адреса)

Б. [йайно, що перебувао у влаоност[, в оренд!чи на !ншому прав! користу;
член!в с!м'т декларанта

29. 3емельн! д!лянки

30. : }(итлов! будинки

|

:

(вартири

ёадовий (данний)
будинок

:

:

33. : !-араж!
:

:

:

з4. [нше нерухоме
майно
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1

; Автомоб!л:
: легков!

35.

36.
]

, Автомоб!л1
: вантажн!

(опец!альн1)

37. 8одн! засоби

38. [1ов1трян! судна

39. !нш!засоби

перел.к

травспортних засо0!в

[ч:!арка/модель

(об'ем цил!ндр|в двигуна, щб. см' потужн!сть

двигуна' квт' довжина, см)

Р!к випуску

сума витрат (грн) на

придбання

у влаон!оть

оренду чи

на !нше право

кориотування
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[1ерел!к транспортних засоб!в
А:!арка/модель

(об'ем цил!ндр!в двицна' куб. см'

потужн'сть двигуна, к8т' довжина, см)

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

]

:

40. ; Автомоб!л! легков!

: п!4-Ф 5а'з /аФ9о,,'3 1}/'$ ь3:о

4'|. : Автомоб!л! вантажн!
(спец!альн|)

42. 8одн: засоби

:

1

43. : !-1ов!трян!оудна

:!4. : !нш[заооби -



\
Розд]л !. в!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 акгив!в (грн)

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

Ф1нансових установах: } т ч.:

46. вкпадених у зв!тному роц!

47 Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. н'

48 придбаних у зв!тному роц!

49. : Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап!талу товариства, п!дп риомства,

:

50. 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)

у тому чиол! за кордоном

перел!к !сього у тому числ! за кордоном

51. 6ума кошт:в на рахунках у банках та !нших

Ф!нансових установах

|]ом!нал ьна варт|оть 41нних папер|"

Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап !талу товариства, п !дприомства,
орган!зац!.:

52

53
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

в2.

63.

в4'

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

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

3асв|дную правильн]сть зазначених у ц|й ,[епс:арац1| в!домостей

2о ./{р
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[1рим!тка. 1. ,{екларацй заповл*оеться 1 подаеться оообами, з€вначеними у шункт1 1 1

п1дпулкт1 ''а'' щ/нкту 2 частини пертшот статт| 4, та оообами, з.шначеними в абзац1 пер]по},гу частини пертпо[
статт1 11 3акону !кра|ни ''|{ро засади запоб|гання 1 протид1| корупц|т''. |1ри цьому особами, з.вначеними в
абзац1 пер1шому частини пер|пот статт| | | цього 3акону, в1домос|| щодо вищат (вклад1в/внеск|в) у деклараш||
не з€шначаються.

2. ,{екларант заповн|ое декларацй власнор)д1но чорни]тьно}о або кульково!о р}чко|о синього або
чорного кольору таким чином' що забезпетус в1льне читанн'{ внесених в1домостей.

3. ! позиц1| 1 у раз1, якщо дею1арантом у зв1тному роц1 зм|нено пр|звище, 1м'я, по батьков1, спочатку
з:вначасться нове щ|звище, й'я, по батьков|, а у дР!ках - попередне пр|звище, 1м'я' по батьков1.

.{кщо декларант через сво| рел1г|йн| переконан:ля в1дмовт.вся в1д прийняття реесщац|йного номера
обл1ково] картки платника податкБ та пов1домив про це в1дпов1дний 

'р.а'' д'*од;! ! зоор;в | мае про це
в|дм1тку у паспорт1 щомадянина }кра}ни, - у дек.}1арац|| зазначатоться серй та номер паспорта громадянина
}кра|ни.

(абзац другий ггункту 3 прим|тки 1з зм|нами, внесеними

зг1дно |з 3аконом 9кра|ни в|д 04.07.2013 р. \ 406-\г!1)

4. } позиц1| 2 зазначадоться в1домост1 щодо м|сця щожтвант:я |з 3!вначенн'тм адрес!1 )китла на
к!нець зв!тного року'

9 раз1 якщо н:вва адм1н1страттавно-територ1ально] одиниц! (ацреса житла) з€шн€ша у зв|тному роц!
зм|ни, що не в1доброкено у паспорт| фомадянина !кра!нлт - дек]!аранта, - з€вначаеться також н€вва станом
на дату заг1овнення декларац||.

5. ]/ позиц1| 3 зазначаеться зайдана деш1арантом посада або посада' на яку гретенду€ декларант'

6. )/ позиц1| 4 зазнача.тоться в1домост| в1дпов1дно до абзащг десятого частини пертшо| статт1 1 3акону
}кра!ни ''|{ро засади запоб1гання | протид1| корупц||''.

(пункт 6 пртал1тки 1з зм1нами, внесеними зг|дно |з

3аконом }кра|ни в1д 14.05.2013 р. 1.{ 224-\г1!)

7. Б|домост1 про довжи}{у щанспортного засобу з[шнача1оться ли1ше у позицйх з7 , з8, 42 | 4з.

(гункт 7 щтшл|тки у редакц1| 3акощ

}кра}'ни в|д 14.05.2013 р' \ 224-\г1|

8. )/ раз1 в1дсутност| окремих в|домостей у в1дпов1дному пол! ставиться щочерк.
9' Р1домост| щодо ф1нансов|Ф( сум заокруг]]]о}оться до гр:.вн!.

10. } пол! ''перерахованого у щивн|" у позицйх 21 - 22 1 пол1 ''у тому висл1 за кордоном'' у позицйх
45 - 64 з€|знача[оться в!домост| за оф1ц|йн:лта кшсом щт,вн| до в1дпов1дно[ 1ноземно| в€ш1]оти' установленим
Ёац!ональним банком }ща|ни на день проведенн;{ ф|нансово| операц1].

1 1. [[оле ''с1ъла вищат (щн) на придбання у власн|оть/оренду чи на 1нлпе щаво користуванття" упозицйх 2з - 28, з5 - з9 | поле "усього'' у позицйх 46, 48,50, 56, 59 ] 62 заповнюетьс", 
".щ' р.вова вгграта

(вкла,ц/внесок) по ко>кн!й |з зазначенлд< позиц|й у зв|тному роц1 дор1втпос або перевишуе 80 ''|. щ'"е''"._
(щнкт 11 прт.шл|тки 1з зм1нами, внесеними зг1дно 1з

3аконом 9ща!ни в|д 14.05.2013 р. }х1 224-\:1!)

11 1' у полях ''9сього'' та ''у тому числ| за кордопом'' у позиц!ях 45 - 64 з!|значаеться повне
найпленування банк|в, 1нтших ф|нансових установ' товариств' п|дщисмств, орган|зац|й тощо, з якими у
дек]1аранта чи член|в його с|м'| наявн| в|дпов|дн1 в1дносини.

(щллтл1тку доповнено гунктом ] 1 
1 зг|дно |з

3аконом }ща1ни в!д 14.05.2013 р. }х{ 224-!|1)

12. {остов|рн|сть внесених до декларац1| в1домостей засв1двуеться п1дгптсом декларанта
з€вначенн'|м дати |{ заповнен|{я

13. Бланки декларац1| виготовля}оться у визначеному 1(аб|нетом 1!1|н|сщ{в !кра|ни порядку.


