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Аодаток
до 3акону }кра|ни

''[!ро засади запоб1гання
1 протид![ корупц1|''

в1д 7 кв1тня 2011 року
]ф 3206_у1

дЁклАРАц|я
про майно, доходи, витрати ] зобов'язання ф|нансового характеру

за 2о /1,,. р1к

йлс,п- |ь2!@,3,.--

(пр.звище, !м'я, по батькоБ!, ,";;+;;й;";;;;ф;б;;;;;;'';;;';;;;;;;;;;;;;;;й6;;;;;;;р 
'"йБр{. 

!р'"й]'й". ую"т'й ] ЁБй.р.''': .

2. ][]!оце проживання:

"'г,. 69м |аРёнта)

р1'н''?#"

3 [1осада:

Розд!л |. 3агальн! в!домост!

{вБо-'цц пь:

%'у|ь| а-г !--- -

:,ч:-
' фд!Ф| :/т Ё'

''':'--1"!-!- *

9лени с!м'| декларанта:

пр!звище, !н!ц]али' дата народження
Реестрац!йний номер обл!ковот картки

платника податк!в/ сер!я
та номер паопорта громадянина укра'[ни

й^:/сьюа-{т- --- ----*-
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Розд!л ||. 8!домост! про дохоли

3агальна сума сукулного доходу, гривн!, у т. ч.:

зароб!тн а плата, !',"[ ; ;;;;;;;; ;;;;;; ;;;;,-;" ;;;;;;;;(випланен!) декларанту в!дпов!дно до умов трудовогоабо цив!льно-правового договору'(кр!м'в,,,а'п'
3-а3наче!1-цх у- по"-з"чц!ях 7, 8)

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х д;

[

!

| перел|к доход!в
!

керел в !кра}н|

/"ё 3-||; . !т66 6
-:--

: {066 в

9. | див!денди, проценти

10. ! матер!альна допомога

11. ; дарунки, призи, виграш[

12 
: 
Аопомога по безроб|тгю

13' ; ал!менти

14. ! спадщина

15- : страхов! виплати, страхов! в!дшкодування, викупн!
: суми та пенс!йн| виплати1 що сплачен! декларанту за
; договором страхування' недержавного пенс!йного
1 1абе9пе--нення та пенс!йного вкладу
:

: дох!д в!д в!днуження рухомого та нерухомого майна

; лох!л в:д провадження п!дприемницькот та незалежнот, профес!йно| д!яльност!

18 
: |!15 в!д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних
: прав

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

20. 
. 1н-ш! 

види доход!в (не зёзнанен!у позшц!ях 6-19)

дох!д в!д викладацькот, науково| ! творно}
медичнот практики, !нструкгорсько| та
пракгики 

|з сп9рту

8. ! авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал;зац!т :

; майнових прав !нтелекгуально} власност! - 
:

д!яльност!,
судд!всько}

..**-

**-^ 
ъазЁа_эакладу]ус+аЁоЁй ;ощо'-Ё яййх"одёЁжано (наЁа'оЁа}.;о|;аёнацён[у ц]й позйц!гЁохоЁй)

16.

17.



/

Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра1ни декларантом

Розм!р доходу

ерерахованого у гривн!

8. 6держан! (нарахован!) з джерел за межами !кра|ни членами с!м'[ декларанта



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

А. йайно, що перебувас у влаоност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

)а
|1,

:3емельн|д|лянки

,*1итлов! будинки

(вартири

6адовий (данний)
будинок

1ц! €

-41.6

34, {

!нше нерухоме
майно

перел!к об'ект!в й!сцезнаходження об'екга (кратна, адреса) 3агальна площа

(кв' м)

6ума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користування
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Б. [\г.!айно, що перебува6 у власност!, в оренд! чи на [ншому прав! користування

|

29' ! 3емельн!д!лянки
1

:

30. }(итлов!будинки

'' ! ц_: {-
31. (вартири

[-араж!

34. !нше нерухоме
майно

член|в с!м'} декларанта

3агальн; площа (кв. м)
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'1>'гЁ!к 1й
;

1

:

:

35. ;

!

!

1

1

Автомоб:л!
легков!

:

36. ; Автомоб!л!
; вантажн|
, (спец!альн!)

!

1

:

:

:

!

37. : 8одн[ заооби
1

39. : !нш!засоби

.. . .1.,.,.,.-:';:,.
1--:-1:,...........:.........................................................................:
,!
:1-!--;

-- --:- -*..*- - ----- -: '... ----- ^ --:
:::
,*!.**:

-- 1 - -- ----:- - ----- ---- 
|:;::!'--.-.

-:- ------ :- --*--:
|!.
,--: !---г--- -_'' - |-_;---* :

1-, 
;

про транспортн! засоби

власност1, в оренд! чи на !ншому прав! корист]/'вання

аранта на 1х придбання (кориотування)

|-!ов|трян! оудна

перел]к

транспортних засоб!в

марка/модель

(об'см цил!ндр!в двицна. куб. см' потужн!сть

{ ьъ\ч\ак\т,ьъъкцка.сц\
1

!

Р!к випуску

сума витрат (грн) на

| оренду чи
прид 'ання 1

\ ка\кцде\\ав0
у власн!сть 

!| користування



,. ,

перел! к транспортних заооб!в
[т:!арка/модель

(об'ем цил]ндр!в двицна, куб. см,

потужн!сть двигуна, квт, довжина' см)

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

Автомоб!л! легков!

| 
-

41. Автомоб!л! вантажн!
(спец!альн!)

1 

-

42 8одн| засоби

43. [1ов!трянпсудна

!нш! засоби
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Розд!л !. Б!домост! про вклади у банках, ц|нн! папери та !нш| активи

А. 8клади у банках, ц!нн! папери та |нш! активи, що перебувають у власност!
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив|в (грн)

45. : 6ума кошт!в на рахунках у банках та |нщих

1 Ф-1нансов1х установах: }_.1-: ч.'

46.

47.

48.

49.

!

| Ёомпнальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. ч.:

:-
, 

приАбаних у зв1ному рон!

: Розм!р внеок!в до статутного (складеного)
: кап!талу товариства, п!дприомства,
1 орган!зац!!, у т. ч.:

50. ] внесених у зв!тному роц!

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

у тому числ! за кордоном

член!в с!м'1 декларанта (грн)

[1ерел|к усього у тому числ! за кордоном

51. ; сума кошт!в на рахунках у банках та !нших

52.

53.

Ёом 
1нальна варт!сть н1нних папер!в

Розм!р внеск!в до статутного (склпаденого)
кап!талу товариства, п!дприемства,
орган!зац!:



'ф

у тому числ! за кордоном

54.

55.

56.

57.

58.

Аобров!л 11е 
страхування

Ёедержавне пенс!йне забезпечення

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

А. Ф!наноов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати ;.-рн)

перел!к ф!нансових зо6ов'язань

Розд!л !!. 8!домост! про ф!нансов! зобов'язання

59'.

[1огашення основно_| суми позики (кред1ту)

[1огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

!ншп не зазначен! у розд!лах !|!_! витрати

!обров!л ьн е с_трахуванн я

Ёедержавне пенс!йне забезпечення

}тримання зазначеного у роздплах !!!-! майна

[1огашення основнот суми позики (кредиту)

''.
,,;

62:

63. 
;

:

64. ;

56+

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

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

[1огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

3асв|дную правильн!сть за3начених у ц1й !екларац!| в!домостей

эо |{ р.

|^
<-:,) //

:'' |'/|сф'
(Ё!дЁиф--"

!]
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[1рим!тка' 1' [екларац1я заповнтоеться 1 подасться особами, зазначеними у гункт! 1 

'
п!дгункт! ''а'' щ/нкту 2 частини перш-го| статт| 4, та особами, .й',"''', в абзац! перц1ому частини перлпо|статт| ] 1 3акону 9кра!ни ''[!ро засади запоб!гання ; 

"р'."д1т 
.'рупц!|". |{ри цьому особами, з€вначеними в

;:?*::::ому 
частини пертпо1статт! 1 1 цього 3акону, 

"|до'ос'!'щ'д' "'ф.' 1,*,адь:,'"ск!в) у декларац1|

2' [екларант заповн}ое декларац|ю власнору{но чорнильно}о або кульково}о ру{ко}о синього абочорного кольору таким чином' що забезпенус в!льне читання внесених в!домостей.
3. 9 позиц|] 1 у раз!, якщо декларантом у зв!тному рош| зм|нено.пр|звище, |м,я, по батьков!, спочатку3€внача(]ться нове пр!звище, !м'я, по батьков!, а у ду)кках - .,'.'"р"д". пр1зЁище, !#я' по батьков1.
9кщо декларант через сво| рел|г1йн! переконання в|дмовився в!д прийняття реесщац!йного номераобл]ково| картки платника податк!! та пов!домив про це в|дпов|дний 

'р.'" д'*'д1{; зоор;" 1 мас про цев!дм!тк-г у паспорт! фомадянина 9кра|ни, - у декларац|| зазначатоться сер|я та номер паспорта громадянина!кра!нгт.

(абзац другий шункту 3 прим!тки 1з зм1нами' внесеними

зг!дно !з 3аконом 9кра|ни в|д04.07.2013 р. \ 406_!11)
4' ! позиц!| 2 зазначаються в1домост! цодо м|сця проживання 1з зазначенням аАреси житла нак|нець зв|тного року'

! раз! якщо н€}зва адм1н|стративно-територ!ально? одиниц! (адреса :китла) з€вн€ша у зв|тному роц|зм|ни' шо не в|добра)кено у ,ас,ор{ щомадянина !кра|ни - декларанта' - з€}значасться також назва станомна дат'-/, заповнен}#! лекларац||.

5' ! позиц1] 3 зазначастьсязайманадекларантом посада або посада, на яку претендуе декларант.
6' 9 позиц|| 4 зазначатоться в!домост] в]дпов!дно ло абзацу десятого части\1ипертшо| статт| 1 3акону}кра|ли "[{ро засади запоб1гання 1 протид|| корупц||''.

(пункт 6 прим1тки 1з зм!нами, внесеними зг|дно !з

3аконом )/кра|ни в]д 14.05'2013 р. \ 224-!||)
7' Б!домост! цро довжину транспортного засобу з.внача1оться ли!це у позиц!ях з7, з8, 42 ] 4з.

(пункт 7 щи,п|тки у релакц!| 3акону

9ща!ни в1д 14.05.2013 р. \ 224-!1т)
8' ! раз| в|дсутност1 окремих в!домостей у в!дпов!дному пол! ставиться г{рочерк.
9. Б|домост| шодо ф1нансових сум заокруглютоться до гривн|.
10' 9 пол! ''перерахованого у гривн|'' у позиц]ях 2\ - 22 | пол! "у тому нисл! за кордоном,, у позиц|ях45 - 64 зазнача|оться в{домост| '' 'ф;йи""' к}рсом щивн! до в1дпов|дно| |йоземно| ва'!|оти' установленимЁац!ональним банком !кра|ни 

"' д""" .р'""дй," ф|нансово| оп!рап1|.
1 1' |1оле ''сума витрат (щн) на придбання у власн1ст"/'|:ч,]^ чи на ]нтпе право користуванг*я,, упозиц1ях 2з '28' 35 - з9 | поле ''усього'' у !озиц!* цЁ' ]ц-зо,]й' зч ; о: ,','"**й"й1^*' разова витрата(вк.тлад7внесок) по кожн!й |з зазн!чених позиц|и у .,;','"] |""!^"рь,*с або перевищуе 80 тис. щиБень.

(пункт 11 прим!тки 1з зм!нами, внесени!{и зг|дно |з

3аконом !кра|ни в|д 14.05.2013 р. \ 224-\:{1)

9 полях "9сього'' та ''у тому числ| за корАоном,, у позиц|ях 45 - 
'4 

з€шначаеться повнебанк!в, !нптих ф|нансових установ' товариств, п1дйрисмств, орган|зац|й тощо, з якими учлен|в його с|м,| наявн1 в!дпов!дн1 в!д"ос'Ё".

] ] 1.

найменуванття
дек.]1аранта чи

(прим!тку дог{овнено щ/нктом 11 1 зг{дно !з

3аконом 9кра;ни в|д 14.05.2013 р. \ 224-!|1)

.*''.'"'|1' *"'н{ж'#"вн9сених 
до декларац!] в!домостей засв|днуеться п!дписом дею1аранта

!3' Бланки декларац!| ",.'''"',!о.ься у визначеному 1{аб!нетом й1н!стр|в )/ща!ни порядку.


