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!одаток
до 3акону 9кра|ни

''|1ро засади запоб|гання
1 протид1| корупц||''
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дЁклАРАц|я
про майно, доходи, витрати ! зобов'язання ф|нансового характеру

3а 2о {{ р1к

Розд!л !' 3агальн! в|домост!

(пр!3вище' !м'я по батьков!' реестрзщц'1ц|!щ€99!д!999цар]дц_пла!1/{а-л!датк!в/сер1я та номер паспорта громадянина укра1ни - декларанта)

2. !!|!сце проживання.

' р6и0н, населений'пункт' 
"у."ц', "-й"6 

оудинку' корпусу, квартири декларанта)

8|ёсс)71с-г| 6г"2;*оссс д: ,/* 
'.'о/-а 

с'.} 6;а ра о €''22,':г ёа+;79 '/-'..)'у7//

(]лени с|м' [ декларанта:

1 ] Ресстрац йний номер обл!/ово' кар'ки

€ту-!нь зв язку | пр'звище' ь!ц.али. дата народжечня | платни(а подат<!в/ сер я

та номер паспорта громадянина укра1ни

( {4',,,' 2с{* | / в,
-/

(6'у*,)й 9 ( .



Розд!л ]!. 8!домост! про доходи

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

перел!к доход!в

сума одержаного (нарахованого) доходу

декла ра нта член1в о м !

5 3агальна сума сукупного доходу, гривн!' у т ч.: 5'40 ё$?.р,у., /'{6' €Р е7'-,

10' : матер!альна допомога



Б. Фдержан! (нарахован:) з джерел за межами !кра:ни декларантом

назва кратни

Розм'р доходу

в !ноземн|й валют! пеРерахованого у гривн!

21

на3ва кра]ни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют! перерахованого у гривн]

22



4

\
Розд!л ]]]. 81домост1 про нерухоме майно

А' [[1айно, що перебувао 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 .

24. , }\{.итлов! будинки

25. (вартири

//7,|' . .- . *

26 6адовий (данний)
будинок

1

;16

:2,
!*

,'=, 2,1,0 | *
27. : (араж1

28' . !нше нерухоме
] майно

[1ерел!к об'ект!в [|!сцезнаходження об окта (кра.ча' адреса) 3агальна площа

(кв. м)

€ума витрат (грн) на

п ридбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

кориотування



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

перел!к об'с,(т!в | !\,4!сшезнаходження об'екта (кра!Ра' адреса) ! з'гальна площа (кв. м)

:

29. ' 3емельн! д|лянки

уу/,/

30. ' }(итлов! будинки

(вартири

32. €адовий (данний) 
'-- -

' будинок

:

33. : !-араж!

:::
.

]|
34. , !нше нерухоме

майно



\
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Розд!л |!. 81домост! про транспортн! засоби

А. [ранспортн! засоби' що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування
декларанта, та витрати декларанта на }х придбання (користування)

перел!к

транопортних засоб!в

[\4арка/модель

(об'ом цил]ндр|в двигуна, куб. ом' потужн!сть

двигуна' квт' довжина' см)

Р.к випуску

сума витрат (грн) на

придбан ня

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користуван н я



Б. [ранспортн: засоби, що перебувають у власност!, в оренд| чи на |ншому прав!
користування член!в с!м'1 декларанта

|йарка/модель
перел!к транспортних заооб!в ! соб'ем цил!ндр!в двигуна' куб. ом, Р!к випуоку

потужн!оть двигуна' к8т' довжина, ом)

41 . Автомоб!л! вантажн!
(спец!альн!)

42. 8одн! засоби

43. : [1ов:трян!судна

44. . !нш! засоби



1\Розд!л !. в!домост! про вклади у банках, ц|нн1 папери та !нш! активи

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

декларанта' та витрати декларанта на придбання таких актив:в (грн)

у тому чиол! за кордоном

45

46.

47

48

49

6ума кошт1в на рахунках у банках та !нших . _
Ф1нансових ус_тановах

:

1

Розм!р внеск1в до статутного (складеного) . 
-'

1-
кап|талу товариства' п!дприомства'
орган |зац!:

50

власност|Б Бклади у банках, ц!нн: папери та :нш! активи, що перебувають у
член!в с!м'!' декларанта (грн)

51.

э!.

53.

у тому нисл! за кордоном



,/Ё'
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Розд!л !|. 8!домост! про ф!нансов! зобов'язання

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

54'
]

!

55.
:

1

56.

57. 
:

:

56. 
.

1

до

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

!обров|льне страхування

11едержавне пенс!йне забезпечення

:

:

[1огашення суми процент!в за позикою

Б' Ф!нансов! зобов'язання член!в с!м': декларанта (грн)

,0'

61 
,

:

1

62:
.

','
64. 1

перег!к ф!-1ансових зобов'язаьь усього у тому числ за кордоном

:

,:
|-]огашення суми процент|в за позикою
(кредитом)

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

/1 .ё ;а'2 с) 2о.1{ р

-_::"4<--(п!дпис)

,'-
-7_ !
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[!1;п:м!тка. !. !{еклараш1я заповнюсться | подасться особами' зазг!.!!]ен},1м|,| у ;"тун;<т| 1 |

п!д::ункт! ''а" ::тнкту 2.таст!,:ни першот статт! 4, та особапци, зазна!|ен1.!м|,т в абзац| першотт!), ||аст!|н!| пе1;гп.ло'[

статт! ] 1 3акону !:<ра!'нгт ''|[ро засаАи загтоб!гання ! протт.тд1! ко1эупгт!|''. [1ри шьошту особам::, з.1з|!аченип1!1 в

абзаш! першо\4у !|астг'!н'| першо|с'гатт! ]] цього !3акогту' в1доь,:ост! !|(одо в||т|]а'|'(вк.;тад!в7вг:еск!в) у лс:<.паратш|!'

1 !€ |]?}3 Ё!1!!|1|Ф'[Б€|!.

2. !екларан1'3.]пов!.!!о€ деклараш|ю власноруч|-!о !1о|]г|1|льно!о або культ<овою 1]у!!ко|о сг:ттього або
!1орног0 !(ольору 1'ак|4ш1 ч|.1]'{о\,|, що 3абе3г|е!|у€' в|'!ь]{е читання внесених в!доьцостей.

3. )/ позтац!! 1 у раз!. якщо декла|)а!-!том у зв1'':'нопту рош! зм!негто пр!звг:ше, !ьц'я. по батьков1. с||о(1а'|'ку
зазна!!а€'1'ься нове пр1звт..1ще, 1м'я, по батьков1, а у ду)(ках - попередн€ пр!звг:ше. !м'я. по батьков|.

!{кцо дек-г:арант че|)ез сво| рел!г!йн| пс|-теконаг:ня в!дп':овився в!д прг:йгтя'т-:'я ресс.т'раш1йного номе|]а
ктт1д|1;936;' |(а|]||{|| п.1аг!!!!ка пода'; к!в 'та пов! |о\||!в про :ге в!_д::ов|дн:пй ор: пн дохо.':!в ! _;бор!в | т:аг п;ро ::с'

в|лм!тку х, пасл;о1эт1 г|]о\4адя]-||]}{а !кра|гпи, - у декларац|[ зазна.:аються сер|я т|1 но1\,!ер пас|!ор1'а грош!адян11на
}кра|н и.

(абзаш другий пункту 3 прт'.тм:!'т'кгт 1з зп: !наьтт:, внесен!|тт'!|!

зг1дно |з 3аконом }кра[н:..т в|д 04.07'20 13 р' \ 406-у11)

4. } г:озиц!] 2 зазгла.;аготься в!домост! гцодо шт1сшя про>т<ивання !з за3нз!!енням адрес!.'1 }|{!!тла на
к| ;;ець зв:'гногс:: року.

} раз! якцо на']ва адп,: !н!стратл!вно-тер[1тор!а.;;ьно1'одг:н:..тт-1! (алреса ж!.1т]|а) зазн[!.па -т 
'зв!:ноь:1'рог|!

зшп|п;гт. шо не в!добраи<е|{о у !|аспорт! гроп:а_1ян;::та }кра|ттт.т - дек.]'!ара!{та. - 3азн?!!|21сться т.}!(о7|( !{а:]ва стано\4
1{а /|ату запов!{ення леклараш![.

_5. } т;озгтц!1'3 3азна.тасться 3а'!|'|а!]а дек-]ар?1н1_о\1 |]осада або посада. на як)' прете!'{дус декл[1}]аг!'г.

(т. } поз:.':ц1[ 4 з;:зна.тапоться в!доп:ост| в!дпов1дно до абзацу десятого !!аст1|н1.1 першо| статт1' | 3акону
}к;;а|г:и ''11ро засади 3а|]об!гання ! протт.:л!| кор1,пш1!''.

(пункт 6 прг:м1ткг: 1з зм!напцг:, внсс!'н!!м!' зг!дно !з

3аконош'т }кра[гпл'т в!д 14.0_5.20 13 р' \ 224-у\|)

7. Б!доп,:ост! про дов)т{1.|ну транспортного засобу 3азнача!оться лише у позиш!ях 37. 38. 42 ] 4з.

(пункт 7 т:риш:1'гкг: у рсл:'ткш!} 3:тконх,

!кра|нгт в]д 14.05.20|3 р. \ 224-у\|)

8' ! раз1 в1дсутг:ост| окрем|!х в!доптостей у в!лпов1дноь,;у пол| став||ться г!ро!|ер](.

9. Б!домтост1 щодо ф'!|ансових суь'! заокругл!ою'гься до гривн!.

10. ! по.лт1 ''пе1эерахованого у г1эгтвн|" у г;оз:.тц|ях 2| -22 ! пол! ''у тотт,!у !!|.|сл; :]а 1(ордо!{о\1" у гтозт,:ш|ях

4_5 - 64 заз1{а|!а}о'гься в!доьпост! за оф!ш![|гтим !()'|)со:т! т'1эт:вн! до в!дпов!дно1 !нсэзеппно1 вал!от!]. уста|{ог]ле|!||]\'1
11аг1!огп;т;:ьнп:х': баглкопц }кра}'нг: на,].1ень г|роведе1!|.!я ф|нансово!'оператг'г![.

!1' |1оле ''суп'та вт..тт1эат (грн) гта пргтлбання у власн!сть|оре:;ду ч;: гп;: !ншс п|)!)в0 !(ор!|с'т'тват:;л;я'' у
:;озг':т1!яп.ч ]] - 28. ]_5 - з9 | поле ''усього'' у позг:ш|ях.16. 48. 50' 56, 59 1 62 3аг|овнюсться. я!(ш0 разова в!|'гра1'?1

(вт<_па/г/внесс'лк) по ко;кгт![.т 1з зазна,лених глозиц![.: у зв!т:топпу 1эош! лор!внюс або перев|.|щу€ 80 т!1с. гр|..1вег|ь.

(пун;<т 1| пргтм!ткгт ]з зпц1нап,тг:' внесеними зг!дг:о !з

3ат<огтом }кра[лггт в!д 14.0_5 20 13 р. \ 224-уп)

!1 |. у полях ''}сього" та ''у тому чгтсл! за лсорлоноп,т'' у позт.тш|ях 45 - 64 3а3г!а!!асться повг!с
гла!!штегту'вангтя бан:<!в. 1:.тшг:х (;|гтансов1.|х усган[)в. т0взр!!ств. п!дпргтсмств. орган|заг!!}!'т'оттто,:] 

']|{[1]\111 
у

де!('|аран1ат.тг: ,тлен!в р"того с1пт'[ гтаявн! в!дг:ов|дн! в!дг:ос::н::.

(пр:тм!тку доповнено пу1]к1'о\4 ! 1 
] зг1дно !з

3аконошт }кра|нта в!д 14.05.20!3 р. \ 224-у\\)

\2' {остов!ргл!сть в|!есе!|!!х до декл!1ра|ц![ в!домос'т'ей засв!днх сться п!дп:тсош,т декл;1ра|-|та т|т

]аз !-|.!!| е ! ! ! !'! ]\4'ц:ттг: 1 [ 3а пов г|е !{ ня 
"

Б.гланкт.т лет<ла1эаг11)' в|.|готовля]0ться у в||']}}|ачегтошту |{аб!гтетопт й!н|с'гр!в }л<1эа)'нг: г|оряд!(у


