
!,#

про майно, доходи,

Аодаток
до 3акону }кра|ни

''|1ро засади запоб|гання
| протид1| корупц|{''

в|д 7 кв|тня 2011 року
]ч{р 3206-!1

дЁклАРАц!я
витрати 1 зобоу"язання ф!нансового характеру

за 2о ('7' .р1к

Ф[*

ш"сй'с

//н4

9лени с!м': декларанта:

|'!р!звище' |н|ц!али, дата народження
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о |п ]| Р!ломост! про доходи

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

перел|к доход!в

сума одержаного (нарахованого) доходу

--------1декларанта 1 нлен:в с!м'[

5.

ь'

3агальна сума с]купного доходу] гривн1 у т_ ,'_

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

(випланен|1 декларанту в1дпов!дно до у/мов трудового

)о' цив!льно-правового договору (кр!м вшплап'

дох!д в!д викладацько!, науково: ! творно: 
!1]1',11!]^;

мединно| практики, :нструйторсько[ та судд!всько!

практики !з спорту

3!58!

] ?/3/

цр;5а

цо&{р

8. авторська винагорода. :нш: доходи Р!д реал:зац:| ' .-*
майнових прав !нтелекгуально! власност!

9 | див!денди, проценти

'10 , матер|альна допомога
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Б. Фдержан! (нара[ован!) з джерел за межами !кра]ни декларантом

назва кра)ни

Розм!р доходу

в |ноземн!й валют! перерахованого у гривн!

21.

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

назва кратни

Розм!р доходу

в !ноземн!и валют! пеРерахованого у гривн!

22



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

А. !!!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. : 3емельн! д!лянки

!

1

24' , }(итлов! будинки

25;

:

!

(вартири

6адовий (данний)
будинок

27 !-араж!

!нше нерухоме
майно

перел!к об'ект!в [у]!оцезнахо/ження об'екта (кра!на, адреса) загальна площа

(кв. м)

сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

кориотування



!г

Б. [!|айно, що перебувае у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування
член !в с!м'1 декларанта

перел!к об'ект,в { |т:!|снезнаходження об'екта (кра1на, адреса) ] з,гальна площа (кв. м)

29. . 3емельн! д!лянки
]

30. }(итлов! будинки

31. ; квартири

1

32' : 6адовий (данний)
, будинок

33. : |-араж!

!нше нерухоме
майно
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перел!к

транспортвих засоб|в

[\:!арка/модель

(об'ем цил!ндр!в двигуна, куб. см' потужн!сть

двигуна, к8т' довжина' см)

Р!к випуску

6ума витрат (грн) на

лридбання

у влаон!сть

оренду чи

на |нше право

кориотуван н я

Автомоб!л!
легков!

36. Автомоб!л!
вантажн|
(спец!альн!)

37 8одн! засоби

38 [1ов:трян!судна

з9. : !нщ! засоби
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користування члён!в с!м'т декларанта

марка/модель
[1ерел!к транопортних засоб!в 

] ,об'ем цил!ндр|в двицна' куб. ом, Р!к випуску

потужн!сть двигуна, квт, довжина, ом)

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

1

.

40. : Автомоб!л! легков!

:

:

|

)

(спец!альн!)

42. : 8одн! засоби

---

-

!............1..

:

- 

|

:

.'.,,,,,,,,,,,,,,,,','''','''''',,,,,,,''.:
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45.

46.

47.

48

49.

50.

5'1.

52.

53.

у тому чиол! за кордоном

у тому числ! за кордоном



54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61 
.

1,'.

63. 
.

:

64. .

!обров1л ьне страхування

Ёедержавне пенс1йне забезпечення

!-тримання 3азначеного у розд!лах !||_м майна

['|огашення основно] суми позики (кредиту)

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

перел!к ф!нансових зобов'язань у тому числ! 3а кордоном

3асв!дную правильн!сть 3азначен их у ц1й!екларац![ в!домостей

', |р Б4а}/'-"" / 0"--- 2о|'{р
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|[рим!тка. 1. [еклараш[я заповнтосться 1 пода€ться особами, зазначеними у пункт! 1 !

п1дпункт! ''а" пункту 2 частини пертло| статт| 4, та особами, зазначеними в абзац! пер1пому частини пертло|
статт! 1 1 3акону }кра|ни ''|1ро засади запоб!гання | протид|| корупц1|''. [{ри цьому особами, 3а3начени\4и в
абзаш| пергшому частини перш.го| статт| 1 | цього 3акону, в|домост] щодо витрат (вклад!в/внеск1в) у декларац!:
не зазнача|оться.

2. .{екларант заповн1о€ деклараш|*о власноручно чорнильното або кульково1о ручко|о синього або
!!орного кольору таким чином, що 3абе3г{енус в!льне читання внесених в!домостей.

3. } позиц|| 1 у раз!. якщо декларантом у зв!тному роц! зм]нено пр|звище, !м'я, по батьков1, спочатку
зазначасться нове пр|звище, |м'я, по батьков|, а у дужках - попереднс пр!звище, |м'я, по батьков!.

!кщо декларант через сво| рел1г1йн1 переконання в!дмовгтвся в1д прийняття ресстраш|йного номера
обл!ково| картки платника податк1в та пов|домив про це в|дпов!дний орган доход1в | збор1в | мас про це
в1дм1тку у паспорт1 громадянина 9кра|ни, - у декларац1| зазначатоться сер!я та т1омер пас1!0р'1'а |'рс)мадянина
}кра|ни.

(абзац другий гункту 3 прим!тки 1з зм!нами, внесеними

зг]дно |з 3аконом }кра!ни в1д04.07 '20\3 р. ш {06-\:1!)

4. } позиц|[ 2 зазначаються в!домост| щодо м|ст{я проживання ]з за3наченням адреси }!(итла на
к!нець зв!': ного року'

} раз1 якщо назва адм!н!стративно-територ|ально1 одиниц1 (адреса житла) зазнала у зв!тному рош1
зм1ни, що не в1дображено у паспорт! громадянина )/кра|ни - декларанта' - зазнача€ться також назва станом
на дату заповнення леклараш||.

5. } позиц1| 3 зазначасться займана декларантом посада або посада, на яку претенду€ декларант.

6. } позиц|| 4 зазначатоться в|домост! в|дпов1дно до абзацу десятого частини перпло! статт! 1 3акону
}кра|ни ''[[ро засади запоб1гання | протид|| корупц1{''.

(пункт 6 прим|тки 1з зм[нами, внесеними зг1дно !з

3аконом !кра|ни в1д 14.05.2013 р. \ 224-!|1)

7. Б1домост! про дов)кину транспортного засобу зазнача}оться ли1г1е у позиц[ях з1 , з8, 42 1 4з '

(пункт 7 прим!тки у редакц|| 3акону

}кра|ни в1д 14.05.2013 р. \ 224-!11)

8. ! раз[ в1дсутност1 окремих в1домостей у в!дпов|дному пол1 ставиться прочерк.

9. Б1домост1 щодо ф[нансових сум заокруглю|оться до гривн1.

]0. ! пол1 ''перерахованого у гривн|'' у позиц1ях 21 -22 | пол! ''у тому нисл! 3а кордоном'' у позиш1ях
45 - 64 за3начаються в1домост| за оф|ц!йним курсом гривн1 до в1дпов1дно| ]ноземцо| вал1оти, установленим
Ёац1ональним банком }кра|ни на день проведення ф1нансово| операц1|.

11. []оле ''сума витрат (грн) на придбання у власн1сть/оренду чи на |нтпе право користування'' упозиц|ях2з'28,з5-з9 |поле''усього''упозиц|ях46,48,50,56,59 1623аповн}оетьс","^щ'разовавитрата
(вклад/внесок) по кожн|й |з зазначених позиц]й у зв!тному роц| дор!внлос або перевишус 80 ''.. .р'"е,"._

11 1.

найменування
декларанта чи

(пункт 11 прим1тки !з зм!нами, внесеними зг!дно !з

3аконом }кра|ни в1д 14.05.2013 р. \ 224-\:1|)

} полях ''}сього'' та ''у тому числ| за кордоном" у позиц!ях 45 - 64 зазначасться повне
банк1в, 1нтпих ф|нансових установ! товариств' п1дприсмств, орган|зац!й тощо) з якими учлен|в його с]м'| наявн| в!дпов|дн| в!дносини.

(прим!тку доповнено пунктом ] 1 
| зг1дно 1з

3аконом }кра|ни в!д 14.05.2013 р. \ 224-\:{{)

|2' {остов|рн1сть внесених до декларац|| в!домостей засв1дчуеться
за3наченням дати :[ заповнення.

п1дписом декларанта та

}кра|ни порядку.]3. Бланки декларац|[ виготовля1оться у визначеному 1{аб|нетом й|н!стр|в


