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Додаток

до Закону Украrни
"Про засади запобiгання

i протидir корупцii"
вlд 7 квiтня 2011 року

Ns з2 0 6-VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за 20 ff niK

2. Мiсце проживання, * { t:l **:

i;й;;;;"iй;-;;;й;;;l;;Ио;, нiселении пунп, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири деклараНТа)

3. Посада:

]iii

Члени ciM'T декларанта
Ресстрацiйний номер облiковоi картки

платника податкiв/ серiя

та номер паспорта громадянина Украiни
Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Роздiл l, Загальнi вiдомостi
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5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т ч.: i |r4 69Б 64 : 4 {?л!ýО/ ,

6. l заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi j, i .

ilЙnna"e"i) деЙаранту вiдповiдiо до'умов трудо"оrо Lag9/3l9! i /5ОООr 00 
:

i або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm, i , i

7. : дохiд вiд викладацькоТ, науковоI i творчоТ дiяльностi, i _ j 
i

i медичноТ. практики, iHcTpyKTopcbKoi та суддiвськоi i 
- i - i

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

Заlальна сума сукулно:о доходу: lpr""l у r_ *".

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

|1469Б64 : 4 {?!ýо/

: .. i ,iii ПРаКТИКИ lЗ СПОРТУ i i i

::
ii

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноi
професiйноТ дiяльностi ,

Роздiл l!. Вiдомостi про доходи

8. : авторська винагорода, iншi доходи рiд реалiзацiт , _ i _ i

, майнових прав iнтелекгуальноI власностi : i - i

i-_.---..--,..г---.,.-.Jlr4lрсLff/ос|r{к,flе+и.Oц4Oа.лЕ гаL)ч,|-,| {"|-, i

ога'ii..-i jii

i,iii |-_i--i
iii
ii;
iii

iiji
iii

ijii14.:спадщина i .._ ; -, 1

't5. i cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi i i i

j суми та пенсiйнi виплати, цlо сплаченiдешаранту за i _ i -.. i

користування)майна i i i

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i *- j 
-

i!



з

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

21,

i

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl



Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
Та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса)



Б. Майно, що перебувае у,власностi, в орендi чи на iншому правi користування

i._...,--..,.,.-,.._.,.-,,...,,....---__i1l.

34. lнше нерухоме
маЙно

членiв сiм'i декларанта

3агальна площа (кв, м)Мiсцёзнаходження об'опа (краТна, адреса)
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37. Воднi засоби

38.

|ншiзасоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потуlкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання



Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

40.

41.

42. Воднi засоби

lншi засоби

користування членiв ciM'T декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)



45.

46.

47.

48.

49.

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнщiактиви

А. Вклади
декларанта, та витратИ декларанта на придбання таких аlсивiв (грн)

ll перелiк | Усього l ч ToMv числi за коодоном l

iii---------
lСумакоштiвнарахункахубанкахтаiнших , ,-п.л| l-., i i| ээ : 

- 
i

: Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) i i i

;капiталутовариства,пiдприемства, j - i - i

iiii
i ВНеСеНИХ У ЗВlТНОМУ РОЦI i ....--... 

i

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

I

1 llеРеЛlК

i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших i ? ,--.. rл / i i

1 Фiнзl9о9и* уй*о"r" UУlА i LO 0 6 7, l4 i -- i

Перелiк Усього | у тому числi за кордоном

51.

52.

53.



:

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

1-1t| Перелiк фiнансових зобов'язань | Усьогс
| 

, 
| у тому числl за кордоном

iii
iii

ii

i Погашення суми процентiв за позикою ' _ i 
-

1 ]1шi 
не зазначейi у роздjлах lll-V витрати i __

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

l Перелiк фiнансових зобов'язань | Усього | у тому числi за кордоном 
|

:iji
:iii : ъ

,iii

i Погашення основноТ суми позики (кредиту) i 
- 

i 
- 

i

i,ii

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

54.

55,

56.

57.

58.

59.

; Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна i 

- 

i 
-

' Погашення суми процентiв за позикою ' _ i - i(кредитом) j i ij!

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

60.

61.

62.

63.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,ЩекларацiТ вiдомостей

d.L
- (пiдпис)

,, LF,, fr4&64,44 zo4_{v
- /----
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примiтка. 1. ffекларацiя заповнюоться i подаеться особами, зазначеними упунктi 1 i пiдпунктi "а" пунктУ 2частини першоТ cTaTTi 4,таособами, зазначеними вабзацi першомУ частинИ першоТ cTaTTi 11 Ьакону УкраТни "ПроЪ"с"ди запобiгання iпротидiт корупцiт". При_ цьому особамr, зазнаiеними в абзацi перщому частини
першоТ cTaTTi 1'1 цьогО 3акону, вiдомостi lлодо витрат (вrшадiв/внескiв) у jекларацiТ
не зазначаються.

2, flекларант 3аповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою
ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання
внесених вiдомостей.

3, У позиЦiТ '1 У разi, якщО деклараНтом У звiтномУ роцi змiнено прiзвище, iм'я,по батьковi, спочатку 3а3начаеться нове прiiвище, iмlя, по батьковi,'" у дй"" -попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.
Якщо декJ]арант чере3 своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття

реестрацiйногО,номера облiковоТ карткИ платника податкiв та повiдоrrЬ npo ц"вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина
укратни, - у декларацiт 3азначаються серiя'та номер паспорта громадянина
УкраТни,

4, У позицiт 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням
адреси житла на кiнець звiтного року.

У разi якщО на3ва адмiнiстРативно-територiальноТ одиницi (адреса житла)
за3нала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громад янина Укратни -деклараНта, - 3а3Начаеться такоЖ на3ва станом на дату заповнення декларацiТ.5. У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоТ cTaTTi 1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ'корупцiТ''.7. Вiдомостi 

,пр_о довжинУ транспортного засобУ'.".rЬr"оrr." лише упозицiях 37, 38, 42 i 43.
8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться

прочерк.
9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях21-22 i полi ''у тому числi за

кордоноМ" у позицiях 45-64 3а3начаЮться вiдоМостi за офiцiйним курсом гривнi довiдповiднот iноземнот валюти, установленим Нацiоналiним банком Укратни на
день проведення фiнансовоI операцiТ.

11. Поле "сума. витраТ (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iншеправО користування" У позицiяХ 23_28, 35-39 i поле "уiьогоi; у позицiях
46, 48, 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витрата (вшrад/внесок) по кожнiй
iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 80 тис.
гривень.

11, У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном'' у позицiях 45-64
за3начаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств,
пiдприемств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi
вiдповiднi вiдносини.

12. flocToBipHicTb внесениХ до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати iT заповнення,

13. Бланки декларацiТ виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
УкраТни порядку.

{fемарацiя iз з.uiнаtпu, внесенuлrа зziDно iз 3аконшпtч ЛЬ 224-VII BiD 14.05.201з, м


