Додаток
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання

i протидii корупцli"
вiд 1 квiтня 20LL року
Nр з2 0

6-VI

дЕклАрАцlя

про майно, доходи, витрати i зобо.в'язання фiнансового характеру
за 2О /2,,,,piK
Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

прв.rЙБ ir;"-n" O"ir-..i,

2.

рБaarрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiЫсерiя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

Мiсце проживання:

(поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартиридекларанта)

4,

Члени ciM'T декларанта:
Прiзвище, iнiцiали, дата народження

€^-

Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

_

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi
Сума одержаноrо (нарахованого) доходу
Перелiк доходiв
членiв ciM'T

декларанта

5.

l dZ'{3:

6.

iiii

8. ; авторська винагорода,

12. i допомога по

iншi доходи вiд реалiзацii

безробiттю

13.:алiменти
i СПаДЩИНа

15.

i cтpaxoвl виплати, cTpaxoBl вlдшкодування, викупнl
i суми та пенсiйнi виплати, tцо сплаченi декларанту за
i договором страхування, недержавного пенсlйного
i забезпечення та пенсiйного вкладу
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i дохlд вlд вlдчуження
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рухомого та нерухомого маина
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{8.

i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних

19.

i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
rlайша
i корис-гування) мзйна
i llапllатrlвашша\
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розмiр доходу
Назва краТни
в lноземнlи валютI

перерахованого

у гривнi

j

21.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами
Назва краlни

ciM'T

декларанта

\
Роздiл lll. Вiдомостi про 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
Сума витрат (грн) на
Перелiк об'окгiв

Мiсцезнаходження об'екта (Kpaiнa, адреса)

3аrальна плоlла
придбання

(кв. м)

у власнiсть
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2з.

корисryвання

:

3емельнi дlлянки
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24,
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оренду чи
на iнше право

Житловiбудинки

i

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

i

Q|:

i

чj

I
Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'i декларанта

29.

30.

31.

;Квартири
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i Садовий (дачний) i:i
i

iбчдинок
iбчдинок
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33.

Гаражi

lнше нерухоме
майно
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Перелiк
транспортних засобiв

Х"Уg F**да,*

а2*л

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта
Марка/модель
Перелiк транспортних засобiв

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
потlокнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

i

i Автомобiлiвантажнi
(спецiальнi)

42.

43.

lншiзасоби

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнlлiактиви
А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)
у тому числi за кордоном

45.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

46,

вкладених у звiтному роцi

47,

;

1

48. ;

Номjналllа вар-гiсть

ч1111х папепi": у r:

_"::

придбанихузвiтному роцi

49.

50.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'i декларанта (грн)
у тому числi за кордоном

51,

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацii

/

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань

у тому числi за кордоном

54.
55.
56,

57,
58.

Погашення суми процентiв за

59.

lншi не зазначенi у роздiлах

позикою

lll-V

витрати

;

l

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв

ciM'T

декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

60.

i,Щобровiльне страхування

61.

Недержавне пенсiйне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

63.
64.

у тому числi за кордоном

i

Поlашеl1я о9новноi суми

1озики

!

:

(кредllу)

' Погашення суми процентiв за позикою
i
j (кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

r-a?O

примiтка.

1,

!екларацiя заповнюеться

ЗаЗНаЧеНИМИ У пунктi 1

i

20

/S^p,

подаеться особами,

i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ

cTaTTi 4, та
абзацi першому частини першоТ cTaTTi ,l1 3акону

особами, зазначеними в
укратни "про засади запобiгання i протидiт корупцiт". При цьому особами,
за3наченими в абзацi перцому частини першоТ cTaTTi 11 цього 3акону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.
2. !екларант заповнюе 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 зазначаоться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у

10
дужках

-

попередне прiзвиlле, iм'я, по батьковi,

якщо декларант черф свот релiгiйнi переконання вiдмовився

вiд

прийняття реестрацiйного номера облjковоТ картки платника податкiв TJ
повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку
у
паспортi громадянина УкраТни, - у декларацiТ зазначаються серiя ," ,ой"i
паспорта громадянина УкраТни.
4, У позицiТ 2 3а3начаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз
зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.
У разi якщО назва адмiнiстРативно-територiальноТ одиницi (адреса
житла) зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi
громадянина Укратни - декларант?, - зазначаеться також назва станом на
дату заповнення декларацiТ.
5. У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада,
на яку претендуе декларант.
6. У позицiI 4 3азначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого
частини першоТ cTaTTi 1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ
корупцiТ".

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише
у
позицiях
37, 38, 42a 43.

8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться
прочерк.
9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

,l0.

у

полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi ''у тому
числj за кордоном" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомост] за офiцiИниЙ
курсом гривнi до вiдповiднот iноземнот валюти, установленим Нацiональним
банком УкраТни на день проведення фiнансовоТ операцiТ.
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
право користування" у позицiях 23-28, 35_39 i поле ''усього''
у позицiях
46, 48, 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витратi (вклад/Ънесок) по
'п"р"rrщу.
кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе' або
80 тис. гривень.

1|, У

полях "Усього" та "у тому числi за кордоном'' у позицiях 45-64
3азначаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових

установ,
товариств, пiдприемств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його
ciM'T наявнi вiдповiднi вiдно сини.
12, ,ЩостОвiрнiсть внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться
пiдписом декларанта та зазначенням дати iT заповнення.
13. Бланки декларацiт виготовляються у визначеному Кабiнетом
MiHicTpiB УкраТни порядку.

{fеruарацiя iз змiнама, BHeceH.Lrиa зzidно iз 3аконама
14.05.2013, ЛЬ 406-VII Biil 04.07.2013 }
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