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| протид1] коруп:{||''

в1д 7 кв!тня 2011 року
}ф 320б*у1

двклАРАц!я
пр0 майно, д0ходи, витрати ! зобор'язання ф!нансового харакгеру
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Ре0сграц!йний номар обл!ково1 картки

пла1ника податк!ы оор'я

та номеР паспорта громадянина укратни
пРьвищэ' !н|ц!али, дата народжвння



Розд!л !!. 8!домоот! про доход}1

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра1н!

5

в

7.

3аг1ль1а стма сукупного доходу, гривн!, у т. ч.: | /е5ор {'/!/;:;?

/р9'56
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8. 
1 автороька винагорода, !нш! доходи в|д реал!зац!}

| у9 ! |9Р ц ! Р?в_ |!:?!-е уузл ь_н-о] вл_ас-н осг !

!

9' | лив!ленди, проценти
1----*-

10. 
| 

матер!альна допомога

]-----*
11. | дарунки, призи, виграш!

!-*-*--
12. ! лопомога по безроб!тгю

!--*****
'|3' 

| ал!менти
г-"--* 

*"-*-
!

14. | спадщина

15. 
| страхов! виплати, страхов| в!дшкодування, викупн:
| оуми та пенс!йн! виплати' що сплачен! декларанту за
| договором страхування, недержавного пенс!йного

| 5б91пенен|{я 1а пе1с!фого вкладу

16. 
| лох!л в|д в!дчуження рухомого та нерухомого майна
|

17. 
| лох!л в!д провадження п!дприомницькот та нё3алежнот
! профес!йно| д!яльност![- ---
!

18. ] дох!д в!д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних
] прав] ''г_-
]

19. ! дох!д в!д передан! в оренду (строковв волод!ння та|або
! користування) майна

^^!.?0. | !нш! види доход1в (но зазнанон!у познц|ях 6-19)
1_........_......

/'я8(,
4р*



/€
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21,

22.

Б. $двржан! (нарахоаан!) з дж*рвл 9а мвжами }кра}ни яокпарантом

на3!а *Р9тхи

Ро!т;р доходу

|..но'амн!п валют1 пэррахо''ного у гРкн{

8. 0держан| (нарахован!) з джерел за м9жами 7кра}ни членами о1м'} декларанта

на3ва *ратни

Ро3м1р доходу

! !но9а'н!й вал|сг'1 п'ррахованого у Фиэн!

*'



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

А. [т:|айно, що перебува6 у власн0ст!, в оренд|чи на 1ншому прав! користування декларанта,
та витрати д9кларанта на придбання такого майна або на к0ристування ним

23.

24.

25.

2в.

27.

28.

[!ервл!к о6'екг!в й!сцезнаходхвння об'екта (кря}на, адресэ) 3агальна площа

(хв. м)

€ума витрат (рн) на

придбвння

у 3ласн!сть

оренду чи

на 1ншФ право

користу8ання
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:п\-|у

5

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

м|сцезнаходження об'екта (кра'.на, адреса)

|нше нерухоме
майно
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Розд!л ![. 8!домост| про транспортн| засоби

А. [ранспортн! заооби, що перебувають у власност!' в оренд! чи на |ншому прав| користування

декларанта, та витрати декпаранта на т} придбання (кориотування)

е ё4{а

марка/моАель

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

двицна, к8т, довжина, см)

перел!к

транспортних засоб|в



Б, 1ранспортн! засоби, що поре6увають у власност1, в орвнд! чи на |ншому прав|

8одн| заооби

['|ов!трян! судна

!нш[засоби

корисчвання члэн|в с!м'1 докларанта

7-{/ /се /9 6 Р (р-: з
7ъ 9&о7"1 *''.2- /€3^ 4ту{/ с'53,

пврел!х трэнопортлях 3аФб!а
маРх'|'одоль

(Ф'ви цил1щр!в д'ицна, ц6' си,

п0тркн1сгь А!и0на, {8т, доажина, см)

Автомоб!л! легков|
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А' 8клади у банках, ц!нн| папери та 1нщ!активи, що пвребувають у власност!
декларанта' та витрати д9ш1аранта на придбання таких апив!в (грн)

45.

4в.

47.

48.

49.

50.

51. 8ума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах

Ёом1нальна варт!оть ц|нних папер!в 1

|*1

'
1

!

1

{

'.,]

52.

53. Розм!р внеок|в до статугного (складеного)
кап!талу товариства, п!дприемства,
орган!зац[1

у тому чиол| 3а к0рдоном

у тому чис''|1 3в корАоном



ч

54.

55.

эо.

57.

58.

59.

Розд!л !!. 8|домост! про ф!нансов! зобоЁ'я3ання

А. ф!нансов| зобов'язання дёкпаранта та пнш| його витрати (грн)

$9бпов!л ьне страху'ва н ня

Р!едержавне пенс:и*в ;;;;;;";;;-- 
-

}тримання 3азначен0го у розд!лах !!!-! майна

[1огашення основнот суми по3ики (кредиту)

Б' Ф!нансов| зобов'язання члвн!в с!м'| декларанта (грн)

60.

61.

в2'

63.

64.

пврал|к ф|нвнсових зфов'язань
у тому иисл| 3а корАоном

пврол!х ф|нансових зо6ов'язахь
у тому числ! за кордоном

+

3асв|дную 
урави

3азначених у ц'й !екларац1| в!домостей

,, /{ ,, ,.{!

,','!',{

эо/Ёр



;0
||рнм|тка. 1' .(ею:арашй заповнк:сться ! пода€ться особами, 3аз!{'!чсними у гункт! 1 !

п!дл:углкт! ''а'' пу:ткч 2 частртни першо| статт! 4, та особ8ми, зазначеним:-1 в абзац1 }1ер1шо}}1у ч&стини першо:'
статт! 1! 3акону !кра|нтт ''|1ро засаАи запоб!гвн.::я 1 протид!! корупФ|'. |1ри шьому особами, зазяаченими в
абзац| пертлому част].1ни першо1 статт1 11 цього 3ако:у, в!домост! щодо витрат (вклад1в/внеск1в) у декларац1|
не зазнача]оться.

2. /{еютарант зашовн1ое деклараий власнору{но |{орнильною або кульковою ру1кою синього або
чорног0 коль0ру такцм чином' що забезпетуе вйьне читанн'| внесе}{их в]домостей.

3. 9 позиц1| 1 у раз1, якщо дек.,1арантом у зв!тному роц| зм!нено пр!звише, |м'я, по батьков|, спочатку
зазначаеться нове щ|звищ8, й'я' по батьков1, а у дужках - попереднс пр|звище, й'я, по батьков|.

.|1кщо деьтарант чсрез сво{ рел|г|йн1 переконання в1дмов*шся в!д щийнятгя реесщацйного номера
о6л|ково| картки 11латвика податк{в та пов|домив що це в1дповйтгий орган доход!в 1 збор1в | мае шро г{е

в!дм1тку у паопорт| громадявина 9кра|ни, - у дек.,1арац|| зазпачшоться оер!я та ном9р пасдорта Фомадянина
}кра|ни'

4. 9 поз:цт{] 2
к!нет{ь зв!тного року.

(абзац другий щнкгу 3 прим|тки |з зм1нами, внесеними

зг|дно |з 3аконом 9кра!ни в1д 04'07.2013 р. 1х{ 406_!11)

в|домост| щодо м1сця щоживання 1з зазначенням адреси житла иа

} раз1 якщо н.[зва ад,*|в|страт:вно-терттгор|а:тьно| одиг**ц| (ацреса житла) зазн;ша у зв1тному роФ
зм|ни' що не вйображено у шаспорт| щомадянина }кра1тпл - дек]]ара}{та, - з€вначастьоя також нш}ва 9таном
на дач заповн9нн'1 леклараш!|.

5. 9 позтдт|1 3 зазначасться зайт:ана деш1ара}1том г|осада або посада, на яку претенд/е дек.]!арант.

6. 9 позиц1|4 зазнача:отьоя в!домоот! в|дпов!дно до абзащг десятого частини пер:шо! статг1 1 3акону
9кра!ни ''|{ро засали запоб|гання | щотид1| корупт{||''.

(гункт 6 пртол1тки |з зм!нами, внес9ними згйно |з

3аконом 9ща!'тпа в]д 14'05.2013 р. }{ 22{-!11)

7. 3|домост1 про довхш]у трансдортного засобу зш!начаються д''п]е у позип|-юс 37 , з8,42 | 4з '

(ггуткт 7 прим!тки у редакц!| 3акощ

9кра!'тша в!д 14.05'2013 р. }.,1224-91!)

8. 9 раз! в!дсутност| окремих вйомостей у в1дпов|дному пол{ ст'виться црочерк,

9. 8]домост1 щодо фйансов|'( сум заокругл}оються до щ:вн|.
10. 9 пол| "перерахованого у щивн!'' у позиц|ях 21 - 22 | пол| "у тому тисл! за кордоном'' у позиц|ях

45 - 64 заз!{ачак)ться в!домост| за оф|фйнтдтд курсом щтвн1 до в|дпов1дно] |ноземно! вш]]оти' установленим
Ёац1онштьним ба:шом }кра1'*:и на д8нь цроведенн'{ ф|нансово| операц||'

1 1' |{оле "срла вкщат (щн) на придбання у власв!сть/оренд/ чи на |:тп:е право користування,' уцозиц!ях 2з - 28' з5 _ з9 1 шоле ''усього'' у позиц!ях 46,48,50, 56, эу 
'вэ 

з&повн|о€тьс| 
"**' р€вова вищата

(вк::ад|внесок) по кожн!й 1з зазначентл< поз:дд1й у зв1тному роц1 дорь}ппое або перевт.шщ:е 80 тис' щивень.
(гункт 11 пр;тша1тки 1з змйами, внесецими зг!дно 1з

3аконом }ща!'гпа в1д 14'05.2013 р. }.{ 224-!11)

11 1. у полл< ''9сього'] та ''у тому числ| за кордоном" у позтлд|ях 45 - 64 з'шначаеться повне
набленування банкБ, ф|нансовто< установ' товариств' п!дприемств, орган|зац|й тощо' з якими у
дек]1аранта чи членй його с!'м'} наявтт] в1дпов!дн1 в1дноситша.

(пр:лта!тку доповнено щ/нктом 11 
| зг|дно 1з

3аконом !кра{тпа в|д 14.05.2013 р. }ч] 224-!11)

12. ,{остов1рн|сть внесен]о( до декларац|1 в|домостей засв1днусться п|дтгисом дек.;1арацта та
зазначен}1ям дати'ш 3аповненн'1.

13. Бланки декларац1| виготов.г:.шоться у визначеному 1{аб|нотом й1н|сщБ 9кра!н*: порядку.


