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Розд!л !. 3агальн! в1домост!

2 _ й!сце проживання:
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пр!3вище, !н!ц!али' дата народження€туп!нь зв'язку



Розд!л |!. 81домост| про доходи

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел 3 !кра)н1

3агальна сума сукупного доходу] гривн1] у'- ,._

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди' нарахован!
(випланен!) декларанту в|дпов!дно до умов трудового
або цив!льно-правового договору (кр!м вцплап1,

дох!д в|д викладацько|, науково! : творно| д!яльност!,
мединно: практики, !нструкторсько: та судд!всько1
практики ]з спорту

€ума одсржаного (нарахованого) доходу

декларанта

с

6

ф }+у

5! ).|8 //г83

_:. 
--^^ ^^"(Разва закладу' ус-анови

авторська винагорода, !нш|
майнових прав !нтелекгуально|

{ощо' в яких одержано (-!арахов]{о|

1

доходи в!д реал!зац!: .

власност! .

заз-]ачеЁ! у.('./. ' ' -1/

'10, матер!альнадопомога
:

11 дарунки, призи, виграш!

.

13. , ал!менти

'14]спадщина

15. страхов! виплати, страхов! в1дшкодування, викупн!
суми та пенс!йн! виг|лати' що сплачен! декларанту
договором страхування, недержавного пенс!йного

20' |нш! види доход!в (не зазнанен!у позшц!ях 6-19)

ос

16

17

18

,1 о

забезпечення та пенс[йного вкладу

дох!д в]д в!днуження р|хомого та нерухомого майна

дох!д в]д провадження п!дприомницько| та незалежно1'
п рофес|йно': д!яльност!

дох!дв!дв|днуженняц!ннихпапер!втакорпоративних
:

дох]д в|д передан! в оренду (строкове волод|ння та|або : *--- .--



,Рв
1
-)

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

Розм]р доходу

!1азва кра|ни

в !ноземн!й валют! гереоа!ова*о-о у гривЁ!

21

:г-%

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

Ро3м1р доходу

_-'-__'*-*ъ1.

:

4--"
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('у

Б. |!1айно, що перебувае у влаоност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування

29. . 3емельн!д!лянки

:

:

:

30. : }(итлов! будинки

31 : (вартири

1.) 6адовий (данний)
будинок

ээ [_араж!

34 |нше нерухоме
майно

---

член|в с!м'| декларанта
загал'на ппоща (кв. м)



А. 1ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на |ншому прав! користування

Автомоб!л!
легков!

1

:

:

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

37 ' 3одн! засоби

.

:

38. : {-1ов!трян! судна

!нш| засоби

декларанта, та витрати декларанта на |х придбання (користування)

перел|к

транопортних засоб!в

марка/модель

(об'ом цил;ндр!в двигуна' куб. см' потужн!оть

двигуна, к3т, довжина' см)

Р!к випуску

сума витрат (грн) на

придбання

у власн]сть

оренду чи

на !нше право

кориотування



!/

Б. 1ранспортн! засоби' що перебувають у власност!, в оренд! чи на [ншому прав!

користування член!в с!м''[ декларанта

40. , Автомоб!л! легков!

-+...-*-*.

з---*ъ _.,Ф&ч\

!"+-

Автомоб!л| вантажн|
(спец:альн!)

3одн! засоби

[1ов!трян!судна

!нш! засоби

_яъч

*-.

,*+

.%'.

"-я.-*%'*

*ъ.'

йарка/модель

(об'ем цил!ндр!в двигуна, куб. см'

потужн|сть двигуна, к8т, довжина' см)

11ерел!к транспортних заооб!в



Розд|л \/. 8!домост| про вклади у банках, ц|нн! папери та акти ви

ц!нн! папери та !нш! активи' що перебувають у власност!
витрати декларанта на придбання таких актив!в (грн)

А. 8клади у банках,
декларанта' та

за кордоном

50

45 €ума кошт|в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах: !_ т- ч:_

.46 вкладених у зв!тному р_оц!

47 
, 

Ёом1нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. ч.:

4в придбаних у зв|тному роц]

49 : Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап!талу товариства, п!дприомства'
орган!за_ц!!, ! т _"::

внесених у зв!тному роц!

Б. 8клади у банках,

€ума кошт!в на рахунках у банках та !нших
Ф1нансових установах

Ёом1нальна варт1сть ш|нних палер!в

Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап!талу товариства' п|дприсмства'
ор.ан 

!_за н!]

1-
!

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

с.1
,!

5|
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Розд|л [|. 8!домост! про ф!нансов1 зобов,язання

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

перел!к ф!нансових зобов'я3ань

54

56

57.

со]о.

59.

!тримання зазначеного у розд!лах !![_! майна

[-}огашення основно; суми позики (кредиту)

[1огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

[нш! не зазначен! у розд!лах !!!-! витрати

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

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

о0.

о{.

63.

о+.

!обров!льне отрахуван ня

|-"1едержавне пенс!йне забезпечення

!тримання за:наченого 
у гозл1лах |||_м 

майна

[]огашення основнот суми лозики (кредиту)

[1огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

3асв!дную правильн!сть 3а3начених у ц!й !екларац!'п' в!домостей

// йа/"//а эо./,{р
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||рг:п:!тка. 1. декларац|я заповнюсться ! подаеться особами' заз!!.]!!е!|!|[||'| у пункт| 1 |

п!,цпутткт! 
],',, 

'у,^'у 
2 частив,л першо| статт| 4, та особами, зазначени\1и в абзац! ]1.]1]!'!о\!\/'|!1стини пс1)шо}

..,^.,-!' ]1 3ат<ону ){'кра|ни ''г1ро засади запоб1ганття 1 протид1| корупш||''. [1р:: т1ьоп';х 1)соб.1\!]'1. зазна!!ен14\!и в

:тбзаш! гтершому частини перйот статт1 1'[ цього 3акону' в!домост! щодо витрат (вт<')па-п!в/гз:песк;в) у декла1;аш!|

1 ! с :]а1з 1 | а1!| [1}оться.

2. !'екларант заповн}ос деклараш1ю власноручно чорнильЁ|ою або т<уль:':с;;з()!о |)\|! !|(]!() ст:нього збо

(!()})но]-о кольору таким чином' що забезпе.лус в1льне !1итання внесених впдоп:осз.'[].

3.}позиц!]1ураз1,
]|]з }-!а\1асться нове пр1звгтше,

!кцо декларант чере3 свог рел|г1г!н| переконання в!дптов::вся в|л т-;1;г:йнят-| :{ 1)с(с'| :'':а:|тп!;;ого н()\1е1)2]

.бл!ково] картки платника'податк|в та пов1дошгив про це в|дпов!дний ()рг;.1|1 д(]''(, ,,;: ! ..|бт;1э!:; 1 мас ;:1_':г; г|е

;;1.тпт!.г:.у у паспорт1 громадянина !кра|ни, - у декларац1| зазг:ачаються сср|я та }|о\]!1] !!1!']1!01]-г!! гро\1адя|{[|||а

!к1эат!'т:::.

(абзац лругий пункту 3 припп;'п ;:;: |з ';х:|;;'ппт:!, в!{есс!1]!\|!|

зг!дно 1з 3аконошт }к1;а|ни в:,г ц)_1'07'](] |3 р' }''1 406-у1!)

.1. } позиц|| 2 зазна.па;оться в|домост| щодо м|сця про>к;|ваг!!!я !''з за'з:;;:';.т:т]'!\1 а,црес1{ )к}'1т"|1а г!а

:<! т те:1ь зв!т;'того року.

! раз1 якщо на3ва адпп!:т1стративно-територ1ально| одт':нгтц! (адреса )1(11т']!п,

;ш:1т;т:. ::|о гле в1дображе!]о у паспорт! гроп:адянина }кра|ни - деклара}]та, _ зазг]а1|]'

1 !11 да'г)' 3апов нення деклараш1[.

5. } позиц|| 3 зазначасться займанадекларантом посада або посала, !1а я'!у ]1]'с']']]1]]\'г:[ек-цара!!т'

(,. ! позиц1]4 зазначаються в1домост1 в1дпов!дно до абзашу деся1'ог() |!асг11!11] ;]сг!1 ()'|'с-гатт! 1 3а;;от;у

!кра1тп;; ''|1ро засалит запоб1гання 1 протгтд1| корупш!|'''

(г;ункт 6 прг:п:!'гкт: |з з:':];;;::'::т. |'!1.'с г!!!\| |! зг|]: ;;о ц'з

3ат<о;:ош: !к1э;т[;:;; ;з|-г |'1 '()_5 ]г:|3 р' \ 22'1 \/{{)

7. 3!домост1 г1ро дов}к1'тну транспортного засобу зазг{а1!а}оться л]!ше у !10']11]"''х э7' _'3' +2 !43'

(пмтт;<т 7 :т1.;;;:'т|'г:': х' 1эе.такш!!' 3ат'с:'ну

!:<1;а|г:г: в|-: 1 1 (;_:- ]013 р' \ 224-у1])

8. ! раз! в!дсутност! окремих в!дошлостей у в1дпов!дноп,;у пол| став!1'1'ься г1|'1()!|е])];'

9. Б!допцост! щодо ф!нансових суп1 заокруглю!оться до грт'пвт;:'

|0.!пол| ,,перерахованогоугрптвн|''упозиц!ях2']1-22! пол| ''1'топту';::с_'; 1 1.] к1]1):1()!]()\|'' упоз;::г!ях

15 _ (14 3азна!|аються Ё1домост1 за оф1ш[[':нг.тм курсом гривн1 до в1дпов1дт:о[ !;тозептт;'': !]а'п!();]!' }'станов'1с|!}'1п1

] {птт1сэт;:т',пьт:г:пц банкопп }кра|ни на день проведення ф1нансово1 опера;т![.

!1. [1оле ,,сума в1.1трат (грн) на гтрилбання у в.ггасг:!сть/оренл1 ':!! ;з[1 !:;:т,-' !]] 1]() !\()1)|1с1'ува!|!]']" \'

тпс'зг:г1!ях 2з-28'з5-39 1поле''усього''упозиш|ях46,48'50'56'591623а|!о|]]{к)('| !'с'!.'{]\!!|о|)11зовав1{'| |)11'1'а

;вт'.,тад|пз;тесок) по ко;тн!й 1з зазлта.тених позггц!й у зв1тному рсэш! лор!вгл;ос абс' пе1эс;;;:г;;:'с 1!() 1'11с' г1)|'|!]ен1''

(пун:<,;11п;::ип;!.;.кг:!ззпт]::;::.;!|.!;!!'.г:.!!!!1\!!:з;!]::;т'! ;

3ат<с'л:;оь: !к1'':а[;::'': ;;:-'г |'1.{;_;.:+] ] -) р' \ 22'1_у |!)

! полях,'!сього', та,'у тоьпу.пт..тсл| за к()р/!о!|0;!|'' у'гтс;зп:::!>пх 4< 6'|';:т;::;:'п:тс'|'ьс'{ ]|()1]!|с

банк]в, |ншлт..:х ф[нансов!1х уста!-1ов, това|)|.1сгв,:т!дпт1э::с :с;::. о1':;'ат;;':;:т:!!] 'т''':шгс;. з я!(}!}1!1 у

.длен1п; його с1шт': гпаявн1 в|дглов1дн1 в!дносг:ни'

(т :р-':г:п; !'г:;у .||ог]0|}] ]с ! ]() ] |\' ! ! 1;1'()\] ] ] | зг!'т; то ! з

3ако;:оп: -!:<1:а1::т: в;.; 1'1 .0-'.2() 13 р' \ 2]4-у11)

|2' !остов!ргл1сть внесених до декларац1] в!доптс:стей.: засп|.:',;.т,:ьсят ;:: :::::с,:пт 
'|с1\ла})а|]'|'1[ 

т.]

]11]| !а1|с!! [ !я\4 дати 1] 3аповнення.

1]. Б,танки декларац1т в|.'{готовля}оться у в}{значе||оь|у 1{аб|не-:'оп: \4!::!ст1э!в \';;:;::1';;:; ]!()|)'1дк)1'

якщо декларантом у зв[тношту роц1 зь{|г{ено :тр1звит;гс. '',|';!. ||() |-:а-т'ьков:, спо!].!'гк)1

1м,я' по батьков1. а у дужках - попере_]!!с пр!зв::::те. |::''. : о ,] ' ',1;1'::|.

]11з1!11_па ' ,''1119ц'1х; 1;Ф!1!

;'с'{ ! :1к.),1; {1а1зва ст:1!|о\'|

)1|.
: :а: !! гтс ; т1,тзат: : гтя

.|с };.:||11]:] ! ]1'|! |! [|


