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Ёозд|л ?]!' Р|домост! про дФхФ.ци
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Б. Фдержа+*!(нар;зховап+!) з д;серел ,, ';** ,'***','й[й,*,.*

8' Фдерзканп (на1эахован|) з дясс*рел 3а !иежаь1и !кр;а!ни чл|енами с!м'{ декларанта

г[азва кратни

Б1 !но3е,4н!й валют! перерахованого у гривн|
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Розд|л !!!. Б!домост| про н€рух@ме майно
А' |т4айно' що перебува6 у власност!, в оренд!чь* на !ншому прав! корис-гування ."й**--_ 1з:ц!:ч1"уу11'11]11 , рцзц я т'а }{0г0 ма й на' або н а (ор истува н ня н и м
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Б. !\{айно' що перебувас у власн0ст!, в оренд]чи г;а !ншому прав! користування
члег* !в с!м'? деклп;араг:та/
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Розд!л [\/. 8|домост! про транспортгя!засоби
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37. : 8одн| за0оби

38' 1 !-1ов!трян! судна
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Б. '1-ранспортн! засоби, що перебувають у власноет!, в оренд! чи на !ншому прав!
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[1ерел[к траг:спортних засоб!в
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п()тужн|сть двигуна, к8т, д;овжина' см)

:

40. ; Автомоб!л! легков[
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Ёодн! засоби
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';д,;,'*,,й.'*Б|
, орган|заш|!: ! т' ч 
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- ,-б у ва ють у вл асн ост!

'ншихф!нансових уста'овах

Ёом!нальна варт!сть г':'!нн их папер!в52.

ко Роз.м!р внеск[в до статгного (складеного1
кап!та.г:у говариства ,;д,ри.;''.',']- -

орган!зац1?
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Розд1!л $!. 8!домост! про ф!наьвссзв[ зо6Фш'язар*г:я

А. Ф!нансов| зобов'язаг|ня декларан'га та |нш! його витрати (грн)

54.
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!обров|л ьне с:грахуван ня

Ёедержавне пенс1йъ1е забезпе'1ення

}-трима1ня 3а3наченого у розд!лах !|]_:/- майна

[1 ога ще н н я г}сновн от суп{ и по-?[4 }{!а 
{ 
кред иту)

Аобров1"г: ь1 не страхува1{*| '
Р{ едержа пзн |-+ ]'| *} г|с! й ;] е :аабфз |:'э* : сэ н ** ,1

!тримання за3начен0го у Ёозд{{л.;'х |!;_? мегт;-;а
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(кредитошл)

[1огашення суми процент{в за по3ик0ю

!1релитом)

59. : !нш! не 3азначен! у розд!лах вь,{'гра1 и

Б" Фпнансов! зобов'язан*чя ч;т*н|в с!м'| д4екларанта (грн)

перел!( ф!нан.;ових зобов язань

60"

61.

в2.

63.

64. ,---ъ

3а::впдную правильн1сть 3а3начених у ц|й $екларац!! в|домостей

/6 2о/й,

1 у тому числ| 3а кордоном
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[!рии1'гка. 1. ,{екпараш1я 'чаповт:к;сть01 ! пс}дасться ос0бами' зазначеними у пункт; 1 |

п|д:тункт| ,,а,' пупкт'!,2 част;ани гтертпо! статт] 4, т'а ос*:6анти, за3на!теними в абзац1 першо]!{у частини першло[

статт! '[ 1 3акот1у 7ь;ра?гаи ''{1ро засали запоб!гання | г;р*эт;тд|? корупш|!''. |1ри иьому особами, з€шначеними в

абзац| гтерш:*)!\41.' 1[ас'ги1{|4 першто! статт 1 1 ! цього закену, в!допцос'Ё;''цод0 вищат (вклад|в/внеск1в) у деклараш||

не 3азнача!оть0я'

2. }{екпара}тт заповньо€ леь;лара.ш!ю власноручно ч0рн!-1..]1ь!{о}о або кульково}о ручкою синього або

чорного ко]1ьору'!а!{.им ч}4ном, ш1о забе31тенус в|.пьнс ци1'ання г]]!].сених в|домостей'

3. 9 позиц!! } т раз!, як!д0 ]*.е['лара}1}0п4 '!'3в!'гн0глу ро;..т| 'зьв{нено пр1звище, 1м'я, г{о 6атьков1. спочатку

3&3Ё&.9?€.{ь{]* |1|ьс !л];3вищс, !м':;, ,аго ба'тьк.,;:!, а./ ду1]{!;ах - |1\,пе'[){]дн(] п;-э|звище,'|м'я' по батьков1'

.!ктт'* ::ект',;!]з.|]1'ч{:г,е3 сво| рел|г,:йт;| г:е'1-,с),<с;г;;;':::я'в;,1гдс,цився ;в1д прийняття рессщац1йного номера

обл{ково] !{а.гт{114 п-ца..!,'1]4ка пс;да.-гк!в.т'а' цоз!дочт:;в пр0 '|? в:",т"зв!г{нрт'т-т 8ргая д0ход1в | збор|в | мае про ше

в]дм|тк.г у ттасгтор.г| громадянина 9кра?ни, - }' декларац]| :эазначаються сер|я та вомер паспорта щомадянина

9кра!ни.

'1абз,:т.т 1'11"'т.1[1 п)|нкт\7 3 прим!тки |з зм!нами' внесеними

зт''!.:тн$ !з |1зв:г,:тс:пц !кра1ни в|д 04'07'2013 р' \ 406_!11)

:}.'!'ятоз:тцд|{.):зазгг;гчаються в|дс.эптосг] *.цс]1о':д](;ця }1рс},+;ивання }'з зазначенням адреси житла на

к]нець зв |.}!о!',-, ,.г..':''.

'-\| 
р;.._:. 

'1!':ш1,$ 
}1;-_!!'; адм1нгь,!![1 г,[1}!г.-,,'*})и'|Ё}:;+'1Бг;о1 одд:::а|д] (;дрс:са житла) зазн€ша у зв1тному рош|

зм!ни, :.цо.гтс'::ъд+)бра.ксно у г;асг:_ор'г1 гр0мадян}4на )'тсра|ни - ]1'1с'|ара}{1а, - з[вначаеться тако}к н:вва станом

на да'гу запов!1с}{!{я леклараш||.

5. ? :':с-'..и:'.-'.' 3 :;азнача.стьс-ц ::::йьтан;; д9!!'{а;];]1}: |'1 {1{.}са;{} *ог] !ц1с;са.г\а, ца яку претендуе деш1арант'

(!'_у-,::,:::.:с';:.{ заз**ачатогьс:: !1!]:]|,] :.];1'] в|цг:'з{днс д(] п{.;:1;1.') ;1т{)я'1{)|-.} частини г!ершотстатт| 1 3акону

9кра:ни ''|,[;о .;,:'з;_,. ];:.']|-1б;г;|'..г1я]ттЁ;'; :.::ц]]: '';-'-; г!1];'!''

{'-', :уг; -' '! т:р_:111д '',,'' |з зм|цами' внесеними зг|дно 1з

|1ат';онцзм !'кра!ни в1д 14.05'2013 р' \ 224-!11)

? .8| готцост! п8о .!ов]ки}{у транс11ортнот'о засобу зазна1{а}о'гься лиш_{е у позишйх з'/ , з8, 42 \ 4з '

;1п,нт.г 7 прт,:ъп!тки у редакц1| 3акону

"!;;:э\,ъ:и в|д 14.05.2013 р. \ 22{-!{{)

1!.'!' р:':зт !}!,1с'у';'г}0;[;;!{р{;].}]].:;' в],г0п'_-'--,'':и )'!!1.]{1(,!.;|!г!с''|\ ,"-;-;:: т-]1'3}:'!1'[Б€{, пр0черк'

9. |'!.;.оьтос", 1 т'';одо кр!г:ансов:'< с\!!! ']а0кр),{ ']1'{]!т]'1'Б!!] "]0 
}'р:*.1|т$..

{|т. \. г,91-1! ,,п:р,;рахг,зан9г.].] !-о1]вн;'' ъ поэ;:ш:т:' 2] - ]? ! !|()]1! ''у г01'{у числ1 за кордоном" у позиц|ях

45 - 64 3113::{|.!'?,01...;€ч е::оп,тос:т| зз сф!т:!т":г:'.т,! 1..'рсо},' 'ътттзч| .=''' п1дпов1дт{от !нозеп{но} валюти, установлевим
$ац]огтальнгтм ;!а:;г:о': 

-5'' кра[г:и на дсн;. лровецс,1н)] 1]|1]дч[:о;!{]}'']|1*1}ац!]"

!|' [{о',:е',::1,ьяа- ви'щат (грн) на т1ридбанн9 ',' 1'п3.9ь:!сть]()Ёенду чр; на |ншле право користування'' у
гтозиц|ях 2з ^ ,'.ь, ]) _ -1? 1по;,е '','сь'о13' )' ..,'-;:!1;.;:л;;,:(;' ;!, );. .!о. "-;!) . ;т2..].!.,{,в!]}ое'гься' якщо р!вова вищата

(ч '':',-. ] : '.]'';м'т..;"; ]:; зм1нами, внесеними зг!дно ]з

1 1 ',' ".' ]':.:. т;:,': "!'сьсго" т': ''' г 'и', '',;'',. !

|-;',.:,.,.-,]1; 1/;':;з;й;.:; в]д 14"05.2013 р. \ 224-!11)

_! : ,'' 1 !_:.!:,111;.:'ч 45 - 64 з€вначаеться повне

{,'||'!1!_!{{1п11ств. орган|загц|й тощо' з якими у

;тлрим:[ттсу доповнено пунктом 11 1 зг|дно 1з

1] ;г.' ;.с:,л \'кра!ни в|д 14.05.2013 р" Б 224-\л11)

найменув:аъ+ня г1агть|в, !нгли>; ф1яан'о1}и}. \.таг|$в. 1'0ва];'и('т']

декларанта !{'! .1.'|е!-]18 }тог'о с!п'т? ь;а*вг+{ в{дп*';,'д,г;[ !!!/]]}1{!\-'!|чи.

1'2.,1{с.т;-,.1т,вьрнгстБ Б;]€0Ё1!:!]{ д{}

з€шначен ня 1'л ]:.а''1'& !'; -];]-'1о в не в ;{я.

.^ск;;араш:, ;.|;таьцшс:':':;'; :а{]в;дчусться п|дписом дек'']аранта

:}1.1 '._' ].'!'];)!],.'1 ',1-:{ '' .1.,,,..':1!';]1.!["!-!, !";-;']1с'0м !\!1;1сщ!в )['кра|ни порядку'

та


