
Додаток
до ЗакоЕу УкраiЪЕ "Про засади
запобiгаввя i протидii коруrщiТ"
ви 7 квiтЕя 2011 року N 3206-VI
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Роздiл l. Заrальнi вiдомостi

Пр зйцё ]нlqФи, дата варомёння

1. Члени ciM'i демараlrга:

Рфfi,рацйний ffом€р облiювоi Ёрт{и
маfrиG податпы фрiя

Е юмер пафорта Фомадянина Украlни
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Роздiл ll. Вiдомостi лро доходи

загальна сума сукупного яоходу, гривнi, у т, ч,j

дохИ,вц викладацькоi, rayкoвo] i твоDчо] дlяльностj,м_едичноl практики, iнструкгорськоI та суддlвськоI
практики lз спорry

9,

l0,

11.

12.

lз,

11,

l5,

'l6,

А. Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix мерел в yкpaiнi

,lJ.lзOс

дивiденди, проценти

дарунки, призи, виФацi

допомога по безробiттю

cтpaxoвi виплат}t, cтpaxoвi вiдшкодузання, викупнl
cyMr4_Ta пенсiйнi виплати, цо сплачЪнi декларанry задоrовором страryвання, недержавноf о пенсiйног;
9Ф_99е9ц!д щ"iЛного iЙаду

дохiд вiд вИч)Di(ёння ргомого та нерухомого майна

19]9 вч провадження лИприемницько] та незалежноlпроФесlйноI дiяльностi

д9](iд вiд передачi в оренду (сгрокове володlння тrабокорисryвання) майна

ifimi види доходiв (я€ за3наченiу позuфях 6-1g)
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21,

22

Б, Одер€нi (HapaxoBaнi) з мерел за мёжa|ми Украiни декларантом

В. Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межами Укратни членами ciм'T декларанта



Роздiл lll. ВИомостi про нёрухомё иайно

майно, що леребувао у впacнocтi, в оревдiчи на iншому правi користування декларанта,та витрати декларанта на придбання такоlо маЙна або на корифвання ним

Мiоrфнцодженн.о6'еба(Фаiна, адоеФ)

Земельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lншё нерухоме
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зl,

з2.

ц.

мiсчфводЕня об'еm (Фаisа адреФ)

Земельнiдiлянки

Житловj будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнце нериоме
майно
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Роздiл lv. Вiдомостi лро транспортнi засобх

А- Транслортнi засоби, що перебуваlогь у масносri, в ореrцiчи на iнцому правi корисrування
декпаранта, та в9rrрати дёкларанта на ix придбання (корисryвання)

з5,

з6,

з7

з8,

ьр{амодфь
(06ъи цилiядрiё двиl.ttа, куб ф, пФ}*riсБ

д*rуlа, кВт, дож!q ф)

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
BaHT€DKHi
(спецiальнi)

Воднiзасоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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Б, Транспортнi засоби, що леребувають у власностi, в орендiчи на iнцJому правi
корисгування членiв ciM'T декларанта

10,

11.

42.

4:}.

4,

перФ]к rраlФоЕlних Фсобв
марка/мqдФь

(с6'* цлiцрjв двиrуъа, ýб. ф,
по]rGim дви.уqа, вт дофяа, ф)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi BaHTarKHi

{спецiальнi)

Воднl засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

: .,,,

/
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Роздiл v. ВИомостi пРО ВКЛаДИ tI банках, цiннi папёри га iнlдi акгrви

А, Вмади у банках, L{iHHi лапёри та iнLчiакпви, цо перебувають у впасноqгi
демаранта, та витрати демаранта на придбання таких акти;iв (rрн)

45,

,|6.

47,

,а.

,а,

50,

Б, Вклади у банках, цiннi папери lа iншiакгиви, цо перебувають у власностi
членiв сiм'Тдемараrта (грн)

5,1,

53,

у тому чяФi за кордоNом

Сума коцfriв на рахунках у баяках та iчших
фiнансових установах, у т, ч,:

ыФадених у звiтному роцi

Номiнальна вартiсгь цiнних паперiв, у т, ч,:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до сlат}тноrо (смаденого)
капiталу товариства, пiдприемс-тва,
органi3ацiI, у т, ч.:

внесених у звiтному роцi

утомучиФiФ кордоном

Сума коtцгiв на раryнк€|х у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна Bapтjcтb цiнних паперiв

Розмjр BHecKiB до сгатутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомсгва,
органiзацiт
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Роздiл vl. ВИомостl лро фiнанGовi зобов'язанfiя

А, Фiнансовi зобов'язавня декларанта та iHl]Ji його витрати (грн)

м

55,

57.

60

бl,

64.

лерФп Фванфвш з06ов'яФь у тому чю] за rордоном

Добровiльне сrраryванЯя

_ Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах Ill_v майна

ПогаLцення ocнoвBoi суми лозики (крёд!fry)

Погаl,!ення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lHmi не зазначенiу роздiлах lll-V витрати

Б, фiнаясовi зобов'язання членiв сiмТдекларанта (грн)

Лерелiх фiнанфвйх зобов'яgнь у тому чNфi за {ордоном

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lii_V майна

Погашення основно[ суми позики (кредиry)

ПоlаLцення суми процеЁтiв за позilкою
(кредитом)

г

Засвiдчую п lвильнiсть зазначених у цiЙ Деиарацii вiдомостей

,,aJ'- |,f_rл 2o_1 l р,
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Прамiтка. 1. Декдарацiя заIовЕюеIт-ся i шодаеrъся особами, зазначевими у п}ъктi 1 iпiдутктi "а" пJаfi<ту 2 ча.тиш перЕоj статгi 4, та особами, ;";;;ь . абзацi перцомучастипи першоi cTaтi 11 ЗакоЕу У_краi|Еи ''Про заса,щ зацобiгацм i протидii корупцii'. пр;
цьому особами, зzвfiаqеЕЕ\,lц в абзацi першому ча.тпй першоi 

"rur.i 
l t цЙо З*оiу,

Вiдомостi щодо впцlат (вшадiв/вЕескь) у дЪкларацii пе зазваЙються

2. ler<,rapaBT заповrпое декларацЬ власяорушо чорIлr,ъвою або кульковою р}чкою сцнього
або_ чорпого Korbopy TaюlM IIЕЕом, що забЫо""у" ubo" *r*"" Й"Ьц-, .iдоrост"й.

3. У позицii 1 у разi, ясщо декларагтом у звiтяому роцi зйнено щliзвище, iмЧ, по батьковi,
спочатку зЕLзЕача€тЬся ново прЪвще. iм'я, по батьковi. а у д}.iках - попередrе прiзвще, iм'я,
по батьковi.

Якщо демараЕт через cBoi релiгifui перекоЕztlll вi.IФловився вiд прй{яття реестраuifuогоЕомера облiковоi карп(ц плацlЕка податкЬ та Еовйомв ц)о це вЙовiднrд; орган'доходiв i
зборiв i мае про це вiд,riтr!У у rrаспортi громадяяЕа УrрЬи, - у' д"клчрацii-"чзнаrчюr"с"
серUI та fiомер пzюпорта громадлйпа У Kpaiiй.

4, У позIщii 2 зазЕачаються вйомосri щодо мiсця прояФваЕrrr ъ зазЕачешlя\,i ад)еси }Фrт]б
Еа кiЕецБ звiтIrого року.

У разi якщо пазва а,:цлirлiсцtативно-терrтлорiа,:ьвоi о,шшпri (алреса житла) зазна,та у звiтвому
роцi змitлr, що не вiдображено у пастrорri громад.шица Уцаiй - деклар.lнт4 - зазЕачасться
також цalзва стаЕом на даry заловнепrя деrсrарацii.

5. У позицii 3 зазпачаеться заЙ\rаýа дек,тарат ом посада бо посадц Еа яку прgтеЕдуе
деIоlарант.

6. У позгцii 4 зазпачаються вИомосIi BiJEoBi4ro до абзацу десяrcго частцнЕ першоi cтaтri 1
ЗакоЕу УкраiЪц "Про заса,rщ запобiгаrтвя i протидii корушдii''.

7. Вiдомостi цро довжиЕу тФ]слорпrого засобу зaБЕачаюъся;шrше у позицiя< 31, З8,42 i 4З.

8. У разi вiдсугцостi окремих вiдомостей У вi,щовiдrому полi ставЕться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнапсовш< сlм заокрlл.,lпоються до гривЕi.

10. У полi "перераховаЕого у грЕвтri" у позицi-E{ 21 - 22 i полi ''У тому.п-rслi за кордоцомl' упозЕцiя( 45 _ 64 зазвачаються вiдомостi за офiцifuим курсом грпвнi дЬ вiдlовiдноi.'iпоземцоi
вaцюти, устalЕовдеЕЕt НацiоЕаlьца,I баЕ(ом Уц)аl.ш Еа деIIь проведеЕнlI фiпмсовоiопералii.

1 1. Поле "cpta витрат (грЕ) Еа придбашя у власнiсrь/ореплу ч.r на imire траво користlвмяя''
у позицiл( 2З - 28, З5 - З9 i поле ''усього'' у позIщiя( 46,48, 50, 56, 59 i 62 затrовrпоеться, якщо
разова витата (вкЛад/ввесок) по кояоiй iз зазпа.IеЕих позицiй у звiтвому роцi дорiвнюе або
перевищуЁ 80 пс. гри Berrb.

1l !. У по;rях "Усього" та "у тому wслi за кордоЕом'' у позицiоt 45 - 64 зазЕа.iа€ться повIiе
паЙмепrъацrrя ба.ш<iв, iнm< фiваясовю< устмов, товарисlв, пi.щrрисмств, оргалiзацiй тоцо, з
якими у декJIараЕта ч члеIrь йо.о ciм'i BaBrri вiдrовiдri вiдосlшп.

12. .Щостовiрнiсть вЕесешLх до демарацii вИомостей засвiдч5rеться пiдгмсом деклараrrта та
зазЕачекUIм дати ii заповЕеIцUI.

1 З . БлаЕки декпарацii виготовпяоться у визЕачеflому КабiЕеюм МЬiсцiв УкраrЪи поряд(у.
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