
Додаток 
до Закону УкраТни "11ро засади запоб1гання 
i npojiuiV KopynuiV" 
Bi,i 7 квггня 2011 року № 3206-VI 

Д Е К Л А Р А Ц 1 Я 
про майно. доходи, витрати i зобоь'язання фшансового характеру 

за 20 & . р \ к 

р о з д т I. Загальт вщомост1 ^ 

1 &ШЩГ0ОЩ Т^Ш^ТШ^ 

прейте im я по батьков' реестрац йний номер обткоио «аргки пат-ика подат<1в.'сер'я га номер паспорта грома.;янина УкраТни - декларанта) 

2 Мюце проживания 

о / ^ 

(поштовий 1ндекс. ооласть район населений пункт вулиця номер Оудиику корпусу квартирн ле«ларанга) 

3 Посада Ц / О с Щ Г ^ Ш 1 

4 Члени ciM'T декларанта' 

Ступть эв язку Пр1эвище, iHiuiar.H дата народження 
Ресстраи йний номер обтково! картки 

платника подат<1в/ серж 
та номер паспорта rpoi/адянина УкраТни 
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Роздш II. BiAOMOCTi про доходи 

А. Одержан! (нараховаы) з ycix джерел в УкраТж 

Перетк доходш 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перетк доходш 
декларанта член!В CiMT 

5. Загальна сума сукупного доходу, гривн1, у т. ч.: 

6 заробггна плата. iHiui виплати та винагороди. нарахован! 
(виплачеж) декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору (кр/м виппат. 
зазначених у позищях 7, 8) 

7. дохщ eifl викладацькот, науковог i творчот д1яльносгп, 
медичнот практики, Ыструкторсько) та судшвськоТ 
практики i3 спорту 

г 

— 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначен! у ц|й лоэици доходи) 

8 авторська винагорода, mmi доходи вщ peani3auii 
майнових прав жтелектуальноТ власностч 

— 

9 дивщенди, проценти _ 

10 матер1альна допомога us// 
11 дарунки. призи. виграип 3*9 W 
12. допомога по безробптю — 

13 ал1менти — 

14 спад щи на —-— 

15 страхов! виплати, CTpaxoei вщшкодування, викупж 
суми та пенайж виплати, що сплачеж декларанту за 
договором страхування, недержавного пенайного 
забезпечення та пенсшного вкладу 

— 

16 дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна — 

17 дохщ вщ провадження пщприемницько) та незалежноТ 
профеайно)' д1яльносгп 

— • 

18 дохщ вщ вщчуження цЫних nanepiB та корпоративних 
прав 

- — 

19 дохщ вщ передач! в оренду {строкове волод1Ння та/або 
користування) майна 

- — 

20. 1НШ1 види доход1в (не зазначеш у позиц/ях 6-19) Г " 
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Б. Одержан! (нараховаы) з джерел за межами УкраТни декларантом 

Назва кратки 

Розм1р доходу 

Назва кратки 

в моземнш валюп перерахованого у грив» 

В Одержан! (нараховаж) з джерел за межами Укра!'ни членами ciM i декларанта 

Роэмю доходу 

Назва «ражи 

в 1ноземн1и валют перерахованого у гривн! 

22 / 
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Роздш III. BiflOMOCTi про нерухоме майно 

А Майно, що перебувае у власносл, в оренд1 чи на 1ншому npaei користувэння декларанта, 
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним 

Перел'» об е*т!в Мюцезнаходженно оС'екта |кра'«а адреса' Загальма лпоиа 

(«в м) 

W7r 

C/va витрат (фм) на 

гридСанчй 

у власмк:ть 

орвнду чи 

на 1нше лраво 

користування 

23 Земельн! Д1лянки 

24 Житлов! будинки 

25 Квартири 

26. Садовий (дачний) 
будинок 

27 Гараж1 

28 1нше нерухоме 
майно 
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Б Майно, що перебувае у власносп. в оренд| чи на тшому npaBi користування 
члежв ciM 1 декларанта 

Перелк об екпв Мюцеэнаходкення об екта (кража, адреса) Загалвна ллоща («в м) 

29 Земельж дтянки 

30 Житлов1 будинки 

1 

31 Квартири 
~ 

32 Садовий (дачний) 
будинок 

33 Гараж1 

.Г" _ 
— 

34 1нше нерухоме 
майно 
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Роздт IV. Вщомосл про транспорты засоби 

А Транспортн1 засоби, що перебувають у власност|. в оренд| чи на 1ншому npaei користування 
декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування) 

Перел!* 

транспортнихзасобт 

Марка/модель 

(об ev цил!ндр1а двигуна. куб. см. потужнють 

двигуна, кВт довжина, см) 

PiK ви пуску 

Сума Емтрат (грн) на 

Перел!* 

транспортнихзасобт 

Марка/модель 

(об ev цил!ндр1а двигуна. куб. см. потужнють 

двигуна, кВт довжина, см) 

PiK ви пуску 
придбання 

у власн1сть 

оренду чи 

на 1нше право 

користування 

A B T 0 M 0 6 m i 

- — 

A B T 0 M 0 6 m i 

— 

легкое! 

36 Автомоб1л1 
вантажн1 
(cneqianbHi) 

37 Водн!засоби 

38 Пов1трян1 судна 

39 iHLUi засоби 
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Б. Транспорт»! засоби, що перебувають у власносп в оренд! чи на тшому npaei 
користування члежв ciwi'T декларанта 

Перелк транспортних засобш 
Марка/модел» 

(об'ем цил1ндр1в двигуна к>б см, 

потужнють двигуна, кВт довжина, см) 

PiK випуску 

i 

1 

40 Автомобт! легкое! 

41 Автомобт1 вантажж 
(спец1альн1) 

42 Водн! засоби 

43 Повггрянп судна 

44 iHiui засоби 
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Р о з д т V. Вщомосп про вклади у банках, Ц1НН1 папери та i H i u i активи 

А Вклади у банках, uiHHi папери та iHiui активи що перебувають у власносп 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актива (грн) 

Перелк Усього у -ому числ! за кордоном 

Сума кошив на рахунках у банках та тших 
фжансових установах, у т. ч.: 

— 
- — 

вкладених у званому poui — — 

Ном1нальна варнсть цнних nanepiB. у т. ч • — — 

придбаних у звггному poui - — 
— 

Po3Mip внеск1в до статутного (складеного) 
капралу товариства тдприемства 
оргаызацм, у т. ч.: 

— — 

внесених у звггному poui — -

Б Вклади у банках, цЫы папери та iHLui активи що перебувають у власносп 
членю CIM'I декларанта (грн) 

Перелж Усього у -ому числ! за кордоном 

Сума кошт1В на рахунках у банках та тших 
ф|нансових установах 

Ном1нальна вартють цнних nanepio — -

Розмф внеск1в до статутного (складеного) 
капггалу товариства тдприемства, 
орган1зацм 
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Роздт VI. В1домост1 про фшансош зобов'язання 

А ФЫансов! зобов'язання декларанта та iHiui його витрати (грн) 

Перелж фжэпсових зобов'язань Усього у -ому -исл1 за кордоном 

54 Добровтьне страхування 

55 Недержавне пенс!йне забезпечення 

56 Утримання зазначеного у роздтах III-V майна — -

57. Погашения основнот суми позики (кредиту) — -

58. Погашения суми процентов за позикою 
(кредитом) 

59. IHUJI не зазначеж у роздтах III-V витрати — - — 
Б Ф1нансов1 зобов'язання члеыв ом"! декларанта грн) 

Перелрк фЫамсозих зобов'язань Усього у тому числ1 за кордоном 

60 Добровтьне страхування 

61 Недержавне пенайне забезпечення — - ' 

62 Утримання зазначеного у роздтах III-V майна 
-

63. Погашения основноТ суми позики (кредиту) 

64. Погашения суми проценпв за позикою 
(кредитом) — 

Засвщчую правильнгсть зазначених у цш Декларацм В1Домостей 

. <0 Л.Ш^/^гУК 
~ " </ <У 
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Примгтка. 1. Декларащя заповнюеться i подаеться особами, зазначеннми у пункп 1 i 

пщпунют "а" пункту 2 частный першоУ статп 4, та особами, зазначеннми в абзаш першому 
частннн першоУ статп 11 Закону УкраУни "Про засади занобпання i протидп корупшГ. 
При цьому особами, зазначеннми в абзаш першому частини першоУ статп 11 цього 
Закону. вщомосп щодо витрат (вклашв/внесюв) у декларацн не зазначаються. 

2. Декларант заповнюе декларант) власноручно чорнильною або кульковою ручкою 
синього або чорного кольору таким чином, що забезиечуе вшьне читання внесених 
ведомостей. 

3. У позици 1 у pa3i. якщо декларантом у зв1тному poui змшено пргзвище, \\\'я. по 
батькови сночатку зазначасться нове пр1звище. 1м'я. по батьковй а у дужках - попередне 
пр1звище. 1м"я. по батьковь 

Якщо декларант через своУ релшшш переконання вщмовився вщ прийняття 
реестрацшного номера облжово'У картки платника податюв та повщомив про це 
вщповщний орган доход1в i збор1в i мае про це BinMiTKy у nacnopTi громадянина Укра'ши. 
- у декларацн зазначаються cepifl та номер паспорта громадянина Укра'ши. 

4. У позици 2 зазначаються вщомосп щодо мюця проживания h зазначенням адреси 
житла на кшець звпного року. 

У рай якщо назва адмшктративно-територ1а1ьноУ одиниш (адреса житла) зазнала у 
званому poui 3MiiiH, що не вщображено у nacnopTi громадянина Укра'ши - декларанта, -
зазначасться також назва станом на дату заиовнення декларацн. 

5. У позици 3 зазначасться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе 
декларант. 

6. У позици 4 зазначаються вщомосп вщповщно до абзацу десятого частини першоУ 
CTarri 1 Закону УкраУни "Про засади запобнання i протидн KopynuiV". 

7. Вщомосп про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позищях 37, 
38 ,42 i 43. 

8. У pa3i вщсутносп окремих ведомостей у вщпов1дному пол1 ставиться прочерк. 
9. Вщомосп щодо фшансових сум заокруглюються до гривш. 
10. У пол1 "перерахованого у гривш" у позищях 21-22 i пол1 "у тому чисш за 

кордоном" у позищях 45-64 зазначаються вщомосп за офщшним курсом гривш до 
вццювщноУ 1ноземно1 вал юти, установленим I 1ащональним банком Укра'ши на день 
проведения фшаисовоУ операцн. 

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власшсть/оренду чи на шше право 
користування" у позищях 23-28, 35-39 i поле "усього" у позищях 46, 48. 50, 56 та 59 
заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнш i3 зазначених позицш у 
званому poui дор1внюе або перевищуе 150 тис. гривень. 

II1 . У полях "Усього" та "у тому чист за кордоном" у позишях 45-64 зазначасться 
повне найменування банюв. шших фшансових установ. товариств. пщприсмств. оргашзацш 
тощо, з якими у декларанта чи членiв його ciM'i наявш вщповщш вщносини. 

12. Дocтoвipнicть внесених до декларащ'У ведомостей засвщчуеться пцщисом 
декларанта та зазначенням дати УУ заповнення. 

13. Бланки декларацн виготовляються у визначеному Кабшетом MiHicTpie УкраУни 
порядку. 


