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;: будинку' корпусу' квартири декларанта)

3' [1осада:

4. 9лени с!м'| декларанта:

,{одаток
до 3акону 9кра|ни

''|[ро засади запоб|гання
| протид1| корупц||''

в|д 7 кв|тня 2011 року
]ч[ч 3206_!1

двклАРАц!я

Рееотрац|йний номер обл|ково[ картки

платника податк!в/ сер|я

та номер паопорта громадянина !кра|ни

Розд!л |. 3агальн| в!домост!

[1р!звище, !н!ц|али' дата народження

! * 1 1
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Розд!л |!. 8|домост! про доходи

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

5.

['!ерел!к доход!в

:1:
3агальна сума сукупного доходу, гривн!, у т. ч.: 1 6 у 6я.г . я3 о уа |

6.
!

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди, нарахсван! :

(випланен!) декларанту в!дпов!дно до умов трудового :

або цив!льно-правового договору (кр!м вцпла(п, !

за3наченцху позшц1ях7, 8) 
:

ф51}.,

т' дох!д в!д викладацько[, науково| ! творно| д!яльноот!, :

мединно| практики, !нструктороько| та судд!всько] : _
практики |з спорту

(назва закладу, уотанови тощо' в яких одержано (нараховано) зазначен! у ц!й позиц.т доходи)

8. авторська винагорода, !нш| доходи в!д реал!зац![ !

майнових прав !нтелекгуально[ власност! 
!

9. див!денди, проценти 6 8у6
10. матер!альна допомога 3ао 8ра
11 дарунки' призи' виграш|

12. допомога по безроб!тгю

13. ал!менти

14 опадщина

15 страхов! ви плати, страхов! в|дшкодування, ви купн!
оуми та пенс!йн! виплати, що сплачен! декларанту за
договором страхуван ня, недержавного пенс!й ного
забезпечення та пенс!йного вкладу

16. -! ,

дох!д в!д в[днуження рухомого та нерухомого майна ! _ : -
17. дох!д в'д провадження п!дприемницько[ та незалежно1

профес!йно| д!яльност!

18 дох|д в!д в!дчуження ц!нних папер!в та к0рпоративних
прав

19

2о !нш! види доход!в (не зазнанен!у позшц!ях Ф19) 1 /ч,;:5 1 ях '?у4 .
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Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами 9кра1ни декларантом

Ёазва кра:'ни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют| перерахованого у гривн'

оо|

21.

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

назва кратни

Розм|р доходу

в !ноземн!й валют. перерахованого у гривн!
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Розд!л !!|. 8!домост! про нерухоме майно

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

23.

24.

25.

.:;:!
емельн! д!лянки : * 1 - 1 * | * 

!::!:
!:!;::!::: ::

27.

28.

[ерел!к о6'окг!в й!сцезнахоркення об'екга (кра}на, адреса) загальна площа

(кв. м)

6ума витрат (грн) на

придбання

у влаон!оть

оренду чи

на !нше право

користування



/(ч
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29. : 3емельн! д!лянки

}(итлов! будинки

#з, ан %з44!е _ 
:(вартири : 8ос*.-э 33, у/ .-ег 1 
:: : у-ъ+'-(--о :ц' / ./ щ :

!сщовии(дачний) : : -:
будинок!-;-;

:!!-;:!:, ;

::! ::

31,

33.

Б. [\4айно, що перебувао у влаоност!, в оренд! чи на !ншому прав! кориотування
член[в с!м'[ декларанта

[й!сцезнаход:кення о6'окга (кра|на, адреоа) 3агальна площа (кв. м)
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Розд!л !!. 8!домост! про транспортн! засоби

А. [ранопортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! корисцвання
декларанта, та витрати декларанта на !1 придбання (корисцвання)

перел!к

транопортних засоб!в

[!!арка/модель

(об'ом цил|ндр!в двицна, куб. см, поту;кн!сть

двигуна, к8т, довжина' ом)

Р!к випуску

6ума витрат (грн) на

придбання

у власн!оть

оренду чи

на !нше право

кориотування

35.

36.

з7.

39.
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Б. 1ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав|

4о. Автомоб|л| легков!

41.
(спец!альн!)

42. 8одн! засоби

43. [1ов|трян! судна

[1ерел|к транопортних заооб!в
йарка7модель

(о6'ом цил!ндр!в двицна, ку6. ом,

потужн!оть двигуна, к8т, дов;кина, ом)

користування член!в с!м'т декларанта



Розд]л у. в!домост| про в|{.|'|ади у банках' ц!нн| папери та |нш| а|стиви

А. 8клади у банках, ц!нн| папери та !нш! активи, що перебувають у власност!

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

| п"р",!* ! у"'''' | } том! ниол! за корАоном 
|

[!!9у9'||п|!

"
::!:!!:-:
!:!:

49. : Роз.м!р внеск!в до статутного (складеного) : _ ! - '
: кап|талу товариства, п!дприомотва, : ! :

Б. 8клади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!

1 |-1ерел|к | х""''' | т '''т ниол! за кордоном 
|

:::!
!:!:

о':. : 6ума кошт!в на рахунках у банкахта !нших 1 - 1 - :

; 6!нансових установах ; : ;

оз' | Розм!р внеск!в до статутного (складеного) ! -- | _ 
!

| кап!талу товариства, п!дприемства, ! ! :!;!:!:



/п!!
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54.

55.

56"

57.

58.

59.

60,

61.

в2.

63.

64.

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

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

]!
! !тримання зазначеного у розд!лах !!!_! майна : -

1

! .[обров!льне страхування
1-__---__----_______

:]

,!1----------
| [1огашення суми процент!в за позикою ; - ! -.:(кредитом) : | .

:::::;|:
; !тримання зазначеного у розд!лах !!!_! майна ; _ : _ 

!:::; | : ----],;

[ерел!к ф!наноових зобов'язань у тому числ! за кордоном

Б. Ф!нансов! зобов'язання член!в с|м'тдекларанта (грн)

[1ерел!к ф!нансових зобов'язань у тому числ! за кордоном

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

'фф::
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!1рим!тка 1. [екларац1я заповтшосться 1 подаеться особаллщ зазначеними у пункт| 1 |

п!ддункт| ''а'' щ/нкту 2 частини першто| статт1 4, та особами, зазначеними в абзаф пер|шому частини пертшо{

статт| 11 3акону 9кра|ни ''||ро засади запоб|ганття 1 протид!| корупц11". |{ри троплу особами, заз|{:}ченими в

абзащ пер1цому частини пертшо! статт1 11 трого 3акону' в|доштост| щодо витрат (вклад!в/внесЁв) у деклараш||

не за3}|:}ча}оться.

2. ,{екларатгг 3аповнк)с декларафю власноручно чорнильно}о або кульково1о ручкото синього або

чорного кольору таким чином, що забезпетус в|льне читан[{'{ внесених вйомостей.

3. 9 позиц|{ 1 у раз1, якщо дек]1арантом у зв{тному роф зйнено пр|звище, й'я, по батьков1, спочатку

зазначаеться нове щ>1звище, й'я, по батьков1, ау д/)кках - поперед[{е щ1звище, |пл'я' по батьков|.

{кщо декларант через сво| рейЁйн| переконанття в|дмовився в1д прийлтягтя реестрафйного номера

обл|ково| картки платника податк!в та пов1домив щ)о це в|дпов!днтй орган доход|в | збор|в | мас щ>о це

в1дл|тку у паспорт| щоп{адянина 9кра!тшт, - у деклараф| зазначатоться сер|я та номер паопорта щомадянина
9кра|тшт.

(абзац др\'гий пункгу 3 трим1тки |з зйнами, внесеними

зт12(но |з 3акопом )['кра|ни в|д 04.07.2013 р. }.{ 406-!11)

4. 9 позиц!| 2 зазначалоться в|домост| щодо м1ст{я проэкивання 1з зазначен!{'{м адреси х(итла на

Ёнець зв1тного року.

} раз| якщо н€шва адпг|н|стративно-територ;атьпо| одиниц| (ащеса я<итла) з'шн'}ла у зв1тному роц|

зм|ни, що не в|добралсено у паспорт| щомадяниц2 !т:ра!ни - деклара}{та' - зазначасться тако)к назва станом

Ёа дац заповне1{ня декларац||.

5. 9 позиф 3 зазначасться займана дек-]1арантом поса':'.1 або посада, на яку щетендуе дештарант.

6. } позиф{ 4 зазначатоться вйомост| в|дпов!дно до ;:бзацу десятого частини пертшо| статт| 1 3акону

)/кра|ни''|[ро засади запоб!гання 1 протид1| корупц!{''.

(пункт 6 щим1тки |з:зм!напци' внесени1\,'и зг|дно 1з

3аконом 9крш1ттт в1д 14.05.2013 р. }'{ 224-!11)

?. Б|домост| що дов)кину щанспорт|{ого засх.:б], заз1|[|!]а1оться ]тиц1е у позиц1ях з7 ,з8' 12 | 4з.

(пунтст 7 припг{тки у редакц1| 3акону

9ща|ни в|д 14.05'201з р. }'{ 224-9{1)

8. 9 раз| в1дцтност| окремих в|домостей у в|дпов!дному пол| ставиться щочерк.

9. Бйомост| щодо ф|нансових о}ъ,{ заокруг'шоютьс' .{ ) :р!{вн|.

10. )/ пол| ''перерахованого у щивн1'' у позиц|ях 2| - 221 пол| ''у топлу нисл! за кордоном" у позицйх
45 - 64 з'|знач:!}оться вйомост1 за оф|ц!йнипл щрсом грив;л| до в|дповйно| |ноземно| ва'тт}оти, уот,1новленим
Ёац1ональним банком 9кра|ни н'1 день цроведе1:н'[ ф1нансово| операш!|.

11. [1опе "сума вищат (щн) на придбання у власн!сть/оренду чи на !н:.це право користування'' у
позицйх 2з - 28, з5 - з9 | поле ''усього'' у позтлц1я.х 46, -[8, 50, 56, 59 | 62 заповнюсться' якщо разова витрата

(вкла{'вшесок) по кожн|й 1з зазначеггих позиц1й у з91тно,тщ рош1 дор1внтос або перевллшцс 80 тис. щивень.

(пункг 11 пртлтл|тки |з зм!напти, внесеними зг1дно |з

3аконом 9щ#ни в1д 14.05.201з р' 1"1 224-!11)

11 1. у полях '')/сього" та ''у тому числ| за корАонстпт'' у позиц!ях 45 - 64 з,шначаеться повне

найменування банк|в, !н:ших ф1нансових установ, товариств, п1дприемств, оргайзац|й тощо, з якими у
дек-т1аранта !!и.птен|в його с1м'{ наявн1 в1дповйн| в|дносинтт.

(прим!тщ доповнено тцнктом 11 
1 зЁдно 1з

3апсоном 9кра!ни вй 14.05.2013 р. ш 224-\г|{)

12' {,остов1рйсть внесених до декларац11 в!дошлостей засв!дчеться п1дписом дек]1аранта та

3азначенн'тм дати || заповнення1.

13. Бланки деклараф| виготов]ш'}оться у визна'{ешошлу 1Фб|нетом й1н|стр1в 9кра|ни порядку.


