
ьэ

про майно, доходи,

,(одаток
до 3акону 9крани

'' ||ро зас4ди запоб1гання
1 прот:лд|| корупц||''

вй 7 кв|тня 201 1 року
л9 3206_у1

дЁклАРАц|я
витрати ! зобов'язання ф!нансового хара|серу

3а 2о..1,[,, р|к

1' #[а [ойо_ ё,'сьса

(/ (;;(дтойй |;дё;ё,ъё;#;й;, {;й;;'* пункг, вй'лий, йойёЁ]6йЁинц, корпусу, квартири деш!аранта)

4' 9ленис!м'1депшаранта:

Розд!л |. 3агальн! в|домост!

[1р|звище, .н!ц!али' дата народження
Реесграц!йний номер обл.ковот картки

платника п9датк!ы сер.я
та номер паспорта грмадянина укра,|ни



[
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Розд!л ||. 8|домост! про доходи

А. @держан! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра1н|

,,

|

!

!-
!

;

1

|

перел!к дохщ.в
6ума щержаною (нарахованогф дох9ду

декларанта член!в с!м'|

3агал1на су-ма су1чпного доходу, гривн!, у т. ч.:

зароб!тна плата,,',,',]]"];;;;;;;;;;;;,-;;;;;;;;;;1
(влпланен1) декларанц в!дпов!дно до'умов тЁудового 

|або цивБьно-правового договору 
-(кр|м 

ёцплап, 
1

!

дох!д в!д викладацькот, науково! ! творно} д!яльност!, ;

медичнот практики' !нструпсороько! та судд!всько1 !

:

---:::*--------=:-

(назЁа зЁййу' уёЁёнаЁй ?ёщ1';"Ё-;'*й'"оиёЁ'Ён|' (нЁЁа;1'йЁ|')

4 4 уо.Р

3{/98

!"'

1. 
! тР''9в! виплати, страхов!в!дшкодування, викупн!
! оуми та пенс!йн! виплати, що сплачен!де:<ларанц за
! логовором отрацвання, недержавного пенс!йного
; заоезпечення та пенс!йного вкладу

16. : дох!д в!д в|днркення рухомого та нериомого майна

17. ! дох!д в!д провадження п!дприемницькотта незалежнот
: .троф9€|йно1 д|1лч|ост1 

"



21.

Б' @держан[ (нарахован!) з джерел за межами }кра|ни декпарантом

8' @держан! (нарахован!) з джерел за межами }кра|ни членами о!м,1де:оаранта

на3ва кратни
Розп!р доходу

в .нозомн!й валют! пор6рахованого у Фивн!

22

на3ва кратни
Роз[!р доходу

в !нозенн!й валют! перорахованого у Фивн.



4

Розд!л ||!. 8|домост! про нерухоме майно

А' [т/|айно, що перебувао у власноот!, в оренд!чи на !ншому прав! користування декларанта,та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

}(итлов!будинки

(вартири

6адовий (данний) 
!будинок 
:

:

---------- ;-------.

/о |[!*

|нше нерухоме
майно

26.

27.

28.

|1ерел!к об'екг!в й|оцезнаходження об'о:са (кратна, адреса) 3авльна площа

(кв. м)

сша витрат (Фн) на

придбання

у власн!сть

орецу чи

на !нше пщво

корисгування



Б. [/|айно, що перебувао у власноот!, в оренд!чи на !ншому прав! користування
член!в о!м'1 депо:аранта

29. 3емельн1д!лянки

30. ! *итлов!будинки

!нше нерухоме
майно

34.
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35.

36.

37.

Розд|л |[. 8|домост| про транспортн! засоби

перел!к

транспортних засо6!в

марка/мщель
(о6'ем цил!цр!в двитна, цб. см, потркн!сгь

двитна, к8т, довжина, см)

Р[к випусц

сума витрат (грн) на

пр}цбання

у власн!сгь

оре!]ду чи

на |нше право

корисгування

Автомоб!л[
легков!

8одн! засоби

[1ов!трян!оудна



,,А

7

Б' 1ранспортн! засоби' щ.о_перебувають у власност!, в оренд! чи на |ншому прав1
! 

користування член|в с[м'} депшараЁта 
-

Автомоб!л| легков|

Автомоб!л| вантажн|
(опец|альн|)

1

|-1ов!грян!судна 
;

1-

41.

42.

43.

]нш!засоби
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Розд!л [. 8|домост| про вклади у 6анках, ц!нн! папер' 
'" лБ|,..'",

А. 8:оади у банках, ц!нн! папери та !нш!активи, що перебувають у власност!
декпаранта, та витрати декларанта на придбан"я 

'акйх 
а:сив!в (грн)

45.

116.

47.

48.

49.

50.

.|!ом]н1л1н_а -ва9т!-оть 
н!нних папер!в, у т. н.:

Роз.м!р внеск!в до статгного (о:оаденого)
кап!талу товариства, п!дприемства,

! орган!зац!}, ут. н.:

!

! внесених у зв}гному роц!

Б' 8:о:ади у банках, ц!нн! папери та !нш!активи, що перебувають у власност!
член!в о!м'} дешгаранта (грн)

51.

52.

53.

у тому чиФ|! 3а кордоном

у тому чис'!! 3а кордоном



]!

{} т.

9

58. ! |-1огац

1 ([Ре-д!

59' ! !нш! н
!.................,.,,............

54.

55.

56.

57.

оо;А]
;

61. ] Ёс
!----'

62. 1 !т

оз. 
; 

п1

Розд!л [!. 8!домост| про ф|нансов!.'Б}Б*
А. Ф!нансов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

Б. Ф!наноов| зобов'язання член|в с|м'т деш:аранта (грн)

['|орл!к ф!нансових зобов'язань

витрати

усього у тому чиФ|| за копдоном

Аобров]л 1не сгр3}у-ва1ня

|1ерел!к ф!нансових зобов'язань
}сього у тому чис'|. 9а кордоном

,{обров!л ьне страхуван ня

Ёедержавне пено|йне забезпечення

!тримання зазначеного у розд!лах |||-! майна

]-|огашення основнот суми позики (кредиту) ! ._--- '
['!огашення суми процент[в за позикою 1 11кре-дитом) ! ;

1

3асв!дную правильн!сть 3азначених у ц!й,{егшарац|[ в!домостей

(-'' /)с/е 14
- - * -- -- |^*1 ]........... 2о ''(-'-- р.
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[1рпм!тка' 1' !ектларацй заповппоеться 1 подаеться особамщ зазначеними у пункт! 1 !п|дпункт| ''а'' щппщ/ 2 ласттмлпершо| статт| 4, '. '"'ой_ .йначеними в абзац| першощ/ частини першо|отатт! 11 3акоту }ща1ни ''|1ро засади запоб!гатпля | ,'р";й;й)дп(!?,,. |1ри дъому особами, зазначеними вабзац! пер]пому частини першо[ статг1 11 тъого закопу, вйомост|Бп' 

"ф'фййг"".."ь) } пешларац|;не зш}нача[оться.

2' 
'(ектлара:гг 

заповнк)е деклларацБ власноручно чорни]ъно}о або т9:ьково!о ру'ко|о стдъого абочорного кольору таким чином' що забезпече в!льне йита:птя]"*'"'-, в|домостей.
3' 9 позиц|] 1 у раз|, якщо деш1арантом у зв1тному роц1 змйено.гр1зв:ще, й,я, по батьков1, спочап$/зазнача€ться нове гр!звпщо, й'я, по батьков|, а у щ,кках - .''.'.р-д'" гР1зв:ще, йи, !Б батьков1.

'{,кщо дект:арант через сво| рел|г|йн| переконан}|я в!дтлов:вся вй гщ:тйшлягтя реесщац1йтого номераобл|ково] картки |штатника податкБ та пов1дойв щ; ;; "й'"и'*а 'рй ,'*',Б ! зборБ | мае що цев|'щд|тц у паспорт1 фомадян]{на }лща!'лпп, _ х л"*'р1ш1т з{вначак)ться серй та номер паспорта фомадян]{на)/ща!'ни.

(абзац другй пункту 3 пртпл|тки |з зм1напги, внеоеними

згйно 1з 3аконом ]/ща|ни вщ04'07.2013 р. \ 406-911)
4' 9 поз:дд1[ 2 зазначадоться вйомост1 щодо м!сця що:клва:птя 1з зазначен|{ям адреси житл8 нак!нетр зв|тного роц.
9 раз| якщо назва адтл1#сщаттлвно-терт.пор1а-т:ьно] одшшгт1 (адреса >кттгла) за}нш1а у зв!тному рофзм|ла, що не в!дображено у паспорт! громадянина_){'кра!1па - дек.]1ара|{та, - зазначаеться також н&|ва станомна, Аат} заповнення декларац!].

5' 9 позтпт|[ 3 зазначаеться за!блана дек.]1арантом посада або посада, на лу г!ретснд/е дештарант.
6' 9 позиф[ 4 зазнача:оться вйомост1 в|дповйно до абзшцг десятого частини пертпо1 статт! 1 3шсону)/ща!ни ''|[ро засади запоб!гат*ля 1 щотид1} коругпд1!''.

(пу:пш 6 щ;пл1тки !з змйами' внесеними зг!дно |з

3аконом !кра!тп: в|д 14.05.2013 р. \ 224-!11)
7' 3|домост1 що дов)к|{у щ!|нспортного засобу за|нач:!!оться.пи1пе у позищ|-п< з7, з8, 42 | 4з.

(пулпсг 7 щ:пл|тки у редакц|[ 3акощ
9ща[лпл вй 14.05.2013 р. }.{ 224_!11)

8. } раз| в!дсщност! ощем|'( вйомостей у в1.цлов1.щоалу пол! ставиться прочерк.
9. 8йомост! щодо ф|нансов|о( ср{ заокруг.]1}о!оться до щшн|.
10' ]/ пол! ''перера:сованого у щ:вн1'' у позта4!.ш< 2\ - 22 1 пол! "у тошгу нисл| за кордоном,, у позиц!ях45 - 64 зазначаються вйомост| 

'' '6й**^, курсом гр}'вн| до вйповйно] |йоземно[ "*"", уотанош1енимЁац1онапьн:пл батпсом }ща!Ба 
"' дй проведення фйансово1операш!..

11' |[оле ''сума вищат.(щн) на придбатпля у власн!сть/ччц_чи на 1тллпе щаво корисчвал+тля,,упоз:д{|ях 2з - 28, з5 - 39 ! поле ''усього'' у йозит{!я:к 46, 48,, эо, 37,-зя ; о: .а,о"'''Б";;-"-*" разова в|1трата(вктта'ц/внеоок) по кожйй !з зазн{чендо< поз'лдй у '";'"о{ р!й-й"рь'*е або перевттщге 80 тис. фивень.
(пункт 11 щплтл!тки |з змйамщ внесеними згйно 1з

3аконом 9ща!Бл в]д14.05.20|3 р. }х1 224-!11)

11 1' у полл(.''9сьог9'| та "у тощг числ! за кордоном" у поз:лд1я:с 45 - 64 3азначаеться повненайленування банкб, !н:п:ос ф!нансов:ос установ' товариств' п|дгриемств, орган1зацй тощо' з як|1'}'и удеш1аранта чи членй його с1м'| на.шн| в|дпов1дн1 вйносий.

(гр:пя|тц доповнено щ/нктом 11 1 зг!дно 1з

3аконом !ща!ппа в1д 14.05.2013 р. \ 224-!11)

12. !остов!рЁсть внесен]о( до деклараф} в|домостей засв|дчеться п!дгштсом декпаранта таз€шначен}{'!м дати !1 заповнен}{'1'

13' Блаттки лешларац1} виготошш1оться у визначеному (аб1нетом й1ЁсщБ !ща1ни порядц.


