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''|!ро заоади запоб|гання
1 протид|} корупц||''

в|д 7 кв1тня 2011 року
]ч|ч 3206_!|

двклАРАц|я
про майно, доходи, витрати | зобов'язання ф!нансового характеру
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2. ]ч/!сце проживання:

[1ооада: .,7о-1'' 96 ,гс'' ) 9-ц:\е(-1'(:::('!{Ё{ а4{--у---
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Розд|л |. 3агальн! в!домост!

9лени о!м'} де:с:аранта:

пр!3вище, !н!ц!али, дата народження

Реестрац!йний номер обл!ковот картки

платника податк.ы сер!я
та номер паспорта громадянина укратни



2

Розд!л |!. 8|домост| поо л6х.||ти

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

5.3агальнасумасукупногодоходу,гривн!,ут.ч.::,;й

6' 
' зароб!тна плата' !нш!виплати та винагороди, нарахован! ! 

- |**

, (випланен!) де:о:аранту в!дпов!дно до'уйь; ;ш;;;;;; : /, о /,-| с ;

, :::._!'"'ьно-правово'о до'о"ору /кр;м';;;;;;, : 4 у 2 ё ь : .--

12. 1 допомога по безроб!ттю

13. : ал!менти
!---..--.

14.;спадщина 1 1

15. ! отрахов! виплати, страхов! в!дшкодування, викупн! ; ;

. :|у]-:: пенс!йн! виплати, що сплачен!де:с:аранту за ] ----- :

| договором страхування, недержавного пенс!йного ; ;

] забезпечення та ленс!йного _в:с:алу 
- _ - ; :

16' : дох!д в!д в!днуження рухомого та нерухомого майна ; .-.-- 
;

17. : дох!д в!д провадження п!дприемницькотта незалежно] ; !

'профе9!йно_:д!яльност! | _ 
!

!:

'' . {:|ц в!д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних ; ;!прав ; _* 
;

!:

,, 
. Р:1_:цлерелан!в оренду (строкове волод!ння та/а6о | .

20 
; 1нш|види доход!в (не зазнанен!у позшц!ях 6_19) ' 

- 

-.-.- 
1-

перел|к доход!в
6ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с!м'т

3агальна сума сукупного



,|у1

-)

Б. Фдержан1 (нарахован!) з джерел за межами !кра[ни декларантом

21.

8. Фдержан! (нарахован!) з джерел 3а межами }кра1ни членами с!м'| декларанта

назва кра]ни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют! перерахованого у гривн!

1-

Ёазва кра|ни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют! перерахованого у гривн!
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перел!к об'окг!в м!сцезнаходження об'екта (кратна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на |нше право

користування



,

/ }'у

5

Б' йайно, що перебувае у власноот!, в оренд! чи на !ншому прав! користування
член !в с|м'1 декларанта

[!ерл!к об'екг!в | !т:|!сцезнаходження об'окта (кратна, адреса) ! з,гальна площа (кв' м)

29. 3емельн!д!лянки

30. ){(итлов! будинки

(вартири31.

1 (--
1

1|ъ.

32. 6адовий (данний)
будинок

33.

1

!нше нерухоме
майно

; 

-
.!:!
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перел!к

транспортних засо6!в

марка/модель

(об'ем цил!ндр!в двицна, куб. см, потжн.сть

двицна, квт, довжина' см)

Р!к випуску

сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користування

35.

36

37.

38.

39.



//{

/
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Б' 1ранопортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд| чи на !ншому прав!
кориотування член!в с!м'| декларанта

40. Автомоб!л! легков!

41.

8одн! засоби

-

[1ов!трян!судна

ц. !нш|засоби

[|ерл!к транспортних засоб!в
йарка/модель

(об'ом цил|ндр!в двицна, щб. см,

потр(н!сть двицна, к8т, довжина, см)



45.

46.

47.

48.

49.

Розд|л !. 8!домост! про вклад],| у банках, ц!нн|папери та !нщ!активи

А. Бклади у банках, ц!нн! папери та !нш| активи, що перебувають у власност!

декларанта, та витрати декпаранта на придбання таких апсгив!в (грн)

перел!к усього | у тому нисл| за кордоном

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

, 
-

!:!1

::-
Ёом!нальна варт!оть ц!нних папер!в, у т. ч.: | -

. 99Ё!.. 
'. 

у.Ё9.'!у9 .. ..гу 9.ч.ч'. 
, 

у_!.!|_^' !...... !.з.--г'. ._ '--_' 
-'------

А. Бклади у банках, ц!нн! папери та !нш| активи, що перебувають у власноот!

декларанта, та витрати декпаранта на придбання таких а:сив!в (грн)

! !перел!к ] усього | у тому числ. 3а кордоном 
1

6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших : - ' -- 1

:::

:!-:

Розм!р внеск!в до статутного (окладеного) ' - 
| 

'кап!талу товариства, п!дприомотва, | . ;

!:

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

;;1 [1ерел!к | усього ] у тому числ! 3а корАоном 
!

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

,

. Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в : '* , .

; Розм!р внеск!в до статгного (складеного) | 
- ' 

- 

|

, кап!талу товариства, ппдприомства, . . 
.

: орган!зац!т | ;

;:
: придбаних у зв!тному роц! | ]

:,
: Розм!р внеск!в до статутного (окладеного) ' - 

|: | чо!у||урп99п!рА99!9!'!пч|ч\9м.ч*{9||9|у,, 1 / : 1

, кап|талу товариства, п!дпри6мотва' | : .

-|

50.

перел!к усього ] у тому нисл! 3а корАоном

51.

52.

5з.



/т{уз

9

54.

55.

56.

57.

58.

59.

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

Ёелержав1е пе1лс.]йне забезпечення 
;

!тримання ."..',..",']' ; ;;;;;;;;;,' _; ;;;;.'
|-!огашення основнот суми позики (кредиту) 

.

[1огашення оуми процент!в за по3икою ! 
-(кредитом) | (-**'-

60.

61.

62.

63.

64.

!об рч!л ь н_е с-т раху-в а н н я

Ёедержа9н" 
1"""1 и !" .;;;.;;;;;

!

[1огашення оуми процент!в за позикою !

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

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

Б' Ф!нансов! зобов'язання член!в о!м'1 депшаранта (грн)

перел!к ф!нансових зобов,язань
у тому нисл! за кордоном

3асв!дную правильн|сть зазначених у ц|й !е+шарац|} в!домостей

|?| ' эо /5'р



д
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11рим!тка. 1. ,(екл:арацй запов:*оеться ! подаеться особами, з{вначеними у гункт1 1 |

п1дпулкт| ''а'' щ/нкц 2 частълти пертшо| статт| 4, та особами, 3азначеними в абзац| пер!пому частини пертпо|
статт| ] 1 3акону 9ща!ни ''|[ро засади запоб1гання | протид1| коругп{|[''' 11ри цьому особами, з€вначеними в
абзац1 пер|пошгу частини пертпо| статт| 1 1 цього 3акощг, в!домост| щодо витрат (вклад1в/внескБ) у декларац1|не з€шнач€|!оться.

2. [екларант з:|повн1ое декларашй власнору|но чорнильно!о або кульково}о ру{ко}о с:дъого або
чорного кольору таким чином, що забезпетуе вйьне читанн'! внесен|.п( в1домостей.

3' )/ позиц1[ 1 у раз1, якщо дек.]1арантом у зв1тному роц! зм1нено пр1звище, 1м'я, по батьков1, спочатщ
зазначаеться нове пр1звище' й'я, по батьков!, а у дужках - попередне пр1звтлще, й'я, по батьков1.

-{,кщо декларант через сво| рел1г1йн| переконання в1дмовтшся в1д прийняття реесщац|йного номера
обл1ково| картки |1патника податк1в та пов1домив про це в1дпов!дтдлй 

'р.'', д'*'дБ ; зоор;в | мае про цев!дм!тку у паопорт1 громадянина }крайи, - у декларац|| зазначалот"с' се!;' та номер паспорта щомадянина9кра|ни.

(абзац дрщий гункц 3 щт.шл1тки |з зм!нами, внесеними

зг1дно 1з 3аконом !ща}ни вщ04.07.20|3 р. \ 406-\л11)

4. )/ позтлд|| 2 зазначатоться в|домост| щодо м1оця про:кгвання |з зазначенням адреси житла на
к|нець зв1тного року.

)/ раз1 якщо н.вва адм!н!страт:вно-терггор|шльно| одиниц1 (адреса житла) з.вн€ша у зв1тному роц!зм|т*т, що не в1дображено у паспорт1 щомадянина 9кра!'тттт - дек.]!аранта' - зазначасться також н€вва станом
на дыц заповнен}{'1 декларац||.

5. )/ позиц!] 3 зазначаеться зайиана дею1арантом посада або посада, на яку цретен.ф/е дек.т|арант.

6. )/ позиц1| 4 зазначатоться в|домост1 в|дповйно до абзащг десятого част|471у1 першо| статт! 1 3акону
}ща!ни ''[{ро засади запоб1гатш*я | протид![ корупц1|''.

(пункт 6 пртпл|тки 1з змйами, внесеними зг|дно 1з

3аконом !ща1тпа в1д 14.05.2013 р. ]'{ 22{-\л11)

7' Б1домост| про довжину щанспортного засобу з!шнача|оться ли|пе у позиц|ях з7, з8, 42 | 4з.

(пункт 7 щтлтл1тки у редакц!| 3акону

}ща1тпа вщ14.05.2013 р. 1'{ 224-!|1)
8. )/ раз1 в|дсутност| окрем|п( в1домостей у в1дпов1дному пол1 ставиться прочерк.

9. 81домост1 щодо ф|нансов|о( с).м заокруг]1}о}оться до щтшн1.

10. )/ пол1 ''перерахованого у щт.вн1" у позиц!ях 21 - 22 1 пол! ''у тому числ| за кордоном'' у позицйх
45 - 64 з:внача|оться в|домост| за оф1ц1йнл.пл к)фсом щ:шн! до в1дпов1дно| 1ноземно! в€шлоти, установленим
Ёац1она.л:ьнтдтд банком 9кра|ни на день цроведен1{'{ ф!н1нсово| операц1|.

. 11' |{оле ''срла вищат (щн) на придбання у власн1сть/оренду чи на 1нцле гРаво користрання,,у
позицйх 2з - 28, з5 - 39 | поле ''усього'' у позиц|ях 46, 48,50, 56, эч л ёэ. заповнтоетьс"' 

"^щ' р[вова вищата
(вкла.ц/внесок) по кожн1й 1з зазначешо< позтдд!й у зв1тному роц1 дор1вхшое або перев;пщг. во !"Ё. й;;'-- 

-

(пункт 11 прт,пл1тки 1з зм!нами, внесеними зг1дно 1з

3аконом ){'ща|'ни в|д 14.05.2013 р. }х1224-\л11)

11 1. у полях ''}сього'' та ''у тому числ| за корАоном" у позтщйх 45 - 64 зазначаеться повне
найиенування банкБ, |нш;ог ф1нансовто< установ, товариств' йдщиемств, орган1зац1й тощо' з якими у
деш1аранта чи член1в його с1м'| нашн| в1дпов|дн! в1дносит*т.

(пр:лтл!тку доповнено пунктом 1] 1 зг1дно 1з

3аконом }кра1ни в!д 14.05.2013 р. }х1 224-\л1{)

12. [остов1рн!сть внесен!х до декларац|| в!домостей засв1дтуеться п1дгшлсом дек]1аранта та
завначенням дати !] заповненн'{.

13. Бланки декгларац1[ виготов.]ш11оться у визначеношгу (аб1нетом |м11н!сщ1в )/кра|ни порядку.


