
Додаток 
до Закону УкраЛни 

"Про засади запобд.гання 
1 протидл.1 корупцИ" 

В1Д 7 кв1тня 2011 року 
№ 320б—VI

ДЕКЛАРАЦ1Я
про майно, доходи, витрати I зобов’язання сеансового характеру 
________________________ за 20?#...р1к________________________

Роздт I. Загальш вщомосл

2 . .....

(пр1звище, 1м’я, по батьков!, реестрацмний номер облтово! картки платника податюв/сер1я та номер паспорта громадянина УкраТни -  декларанта)

2. Мюце проживания:

(поштовий шдекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: ......

.....................................................................

4. Члени С1м’Т декларанта:

Ступжь зв’язку Пр1звище, жМали, дата народження
Реестрафйний номер облжовоТ картки 

платника податюв/ сер1я 
та номер паспорта громадянина УкраТни

Ж / 9 № / >.* ■

&3 . / /■ .



Розд т II. Вщомосп про доходи

А. Одержан! (нараховаш) з ус!х джерел в УкраТы

Перел1к доход1в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члежв С1м"Г

Загальна сума сукупного доходу, гривн 1, у т. ч.:

зароб1тна плата, 1НШ1 виплати та винагороди, нараховаш 
(виплачен!) декларанту вщповщно до умов трудового 
або цившьно-правового договору (кр/м выплат, 
зазначених у  позиц/ях 7, 8)

<2 / М 9 0

дохщ вщ викладацькоТ, науковоТ 1 творчоТ д!яльност1, 
медично'Г практики, мструкторськоТ та судд!вськоТ 
практики 13 спорту

----------- - ------------- -

(назва закладу, установи"’тощо'ГI"^яких одёржано (нарахованоУ’з

8.

9.

10.

11.

авторська винагорода, 1нип доходи вщ реал1зацм 
майнових прав ЫтелектуальноТ власносп'

дивщенди, проценти

матергальна допомога

дарунки, призи, ви грани

12. допомога по безробггтю

13. ал!менти

14.

15.

спадщина

страхов! виплати, страхов! вщшкодування, викупж 
суми та пенайш виплати, що сплачеж декларанту за 
договором страхування, недержавного пенемного 
забезпечення та пенемного вкладу

16. | дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна

дохщ вщ провадження пщприемницько! та незалежно'Г 
професмноТ д!яльност1

18.

19.

20.

дохщ вщ вщчуження цшних папер|в та корпоративних 
прав

дохщ вщ передач! в оренду .{строкове володшня та/або 
користування) майна

|нш! види доход1в (не зазначен! у  позиц1ях 6-19)
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Б. Одержан! (нараховаж) з джерел за межами УкраТни декларантом

21.

Назва краТни

Розм1р доходу

в жоземши валют! перерахованого у гривш

В. Одержан! (нараховаж) з джерел за межами УкраТни членами С!м’Т декларанта

22.

Назва краТни

Розм1р доходу

в 1ноземн!и валют! перерахованого у гривш
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А. Майно, що перебувае у власносгп, в оренд| чи на шшому прав! користування декларанта, 
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Р озд т III. Вщомосп про нерухоме майно

23.

24.

25.

26.

27.

Перелж об’ект1в Мюцезнаходження об’екта (краТна, адреса) Загальна площа 

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на |'нше право 

користування

Земельж дтянки

Житлов! будинки

Квартири

Садовий (дачний) 
будинок

Гараж!

1нше нерухоме 
майно

л?

3 - Г /
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Б. Майно, що перебувае у власносп, в оренд! чи на 1ншому прав! користування
члеыв с1м’Т декларанта

29.

30.

31.

32.

33.

Перелж об'ектчв М1сцёзнаходження об’екта (краУна, адреса) Загальна площа (кв. м)

Земельж дтянки

ЖИТЛОВ! б у д и н ки

Квартири

Садовий (дачний) 
будинок

Гараж!

1нше нерухоме 
майно



Розд т IV. Вщомосп про транспорты засоби

А. Транспорты засоби, що перебувають у власносл, в оренд! чи на 1ншому прав! користування 
декларанта, та витрати декларанта на !х придбання (користування)

Перелт 

транспортних засоб1в

Марка/модель 

(об’ем цил1ндр1в двигуна, куб. см, потужнють 

двигуна, кВт, довжина, см)

Р1К випуску

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на шше право 

користування

Автомобт!
легков!

от  м  
- /6 9 0 с-м2;  <5~&/С'6г с Ш > & -------- ---------

М 3  '"1Т д € ;
/ Ж 9 с м 3 Ж к А т / У / /

К !в  ТвЯ ^см 3/
)

---------_

Автомобт!
вантажш
(спец1альн1)

-
. " - -

'

—■

Водш засоби

’ ‘

Пов1трян1 судна
-

1нш! засоби

-----------
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Б. Транспорты засоби, що перебувають у власносп, в оренд! чи на шшому прав! 
користування члежв а м ’Т декларанта

Перел1К транспортних засоб1в
Марка/модель 

(об’ем цил1ндр1в двигуна, куб. см, 

потужнють двигуна, кВт, довжина, см)

Рж випуску

сне ̂ жлег  и // ь'й;  мзоен*;
__

Автомобт! легков!

Автомоб1Л1 вантажы 
(спец!альж)

Водж засоби

Повпряж судна

1нш1 засоби
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Р озд т V. Вщомост! про вкпади у банках, цшж папери та шил активи

А. Вклади у банках,..Ц1НН1 папери та 1нил активи, що перебувають у власносп 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)

Перелж Усього у тому числ! за кордоном

45. Сума коптив на рахунках у банках та 1нших 
фшансових установах, у т. ч.: ^ / '. с̂ а ^и /с/сУ

46. вкладених у званому роц| -----------

47. Номшальна варт1сть ц1нних папер1в, у т. ч.: л
СЛ/?7̂~37шл1и*

V  ОР/>/9 Ги /Цз/7/4 //оу'Я ■

Л
и/)'и /

48. придбаних у званому роц|
.....

'----------------

49. Розм1р внесюв до статутного (складеного) 
каштану товариства, тдприемства, 
оргашзацм, у т. ч.: ------------- ------------.

50. внесених у званому роц| ---------- —

Б. Вклади у банках, цшж папери та 1ннп активи, що перебувають у власност!
члежв С1м’Т декларанта (грн)

Перелт Усього у тому числ1 за кордоном

Сума кошт1в на рахунках у банках та шших 
фшансових установах •--------------

Номшальна вартють цшних папер1в :’& У  * /У .

Розм1р внесюв до статутного (складеного) 
катталу товариства, тдприемства, 
орган!зац1Т

--------------
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Р оздт VI. Вщомосп про фшансов! зобов’язання

А. Ф|нансов1 зобов’язання декларанта та Ынн його витрати (грн)

Перелж фшансових зобов’язань Усього у тому числ! за кордоном

54. Добровтьне страхування ------------- . -------------_

55. Недержавне пенсшне забезпечення " --------- -

56. Утримання зазначеного у роздтах III—V майна ---------------- ------------

57. Погашения основноГсуми позики (кредиту) ,---------------—

58. Погашения суми процент1в за позикою
(кредитом-)

59. 1нш1 не зазначеж у роздтах 111-Л/ витрати -----------------------

Б. ФЫансов! зобов’язання члежв с1м’Т декларанта (грн)

Перел!к фшансових зоб'ов’язань Усього у тому числ! за кордоном

60. Добровтьне страхування ■----------------- -

61. Недержавне пенсшне забезпечення "  " -------------

62. Утримання зазначеного у роздтах Ш -\/ майна --------------- -

63. Погашения основноТ суми позики (кредиту) ------------- --------------- — |

64. Погашения суми процент1в за позикою
(кредитом)

Засвщчую правильность зазначених у Ц1Й Декларацп вщомостей

2 0  р.
...................................(пщпйс)..........................................  /  ’ '  ”



Примггка. 1. Декларац|я заповнюеться I подаеться особами, зазначеними у пункт! 1 I 
пщпунюп "а" пункту 2 частини першоТ статп 4, та особами, зазначеними в абзац! першому частини 
першоТ статп 11 Закону УкраТ'нй‘ "Про засади запоб!гання I протидп корупцм". При цьому особами, 
зазначеними в абзац! першому частини першоТ стагп 11 цього Закону, вщомост! щодо витрат 
(вклад1в/внеск1в) у декларацм не зазначаються.

2. Декларант заповнюе декларац1ю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього 
або чорного кольору таким чином, що забезпечуе втьне  читання внесених вщомостей.

3. У позицм 1 у раз!, якщо декларантом у званому роц| змшено пр1звище, !м’я, по батьков!, 
спочатку зазначаеться нове пр1звище, !м’я, по батьков!, а у дужках -  попередне пр!звище, 1м’я, по 
батьков!.

Якщо декларант через своТ' релпйж переконання вщмовився вщ прийняття реестрацмного 
номера обл!ковоТ картки платника податюв та повщомив про це вщповщний орган доход1в I збор1в I 
мае про це вщмпжу у паспорт! громадянина УкраТни, -  у декларацп зазначаються сер1я та номер 
паспорта громадянина УкраТни.

4. У позицм 2 зазначаються вщомост! щодо мюця проживания 13 зазначенням адреси житла на 
юнець зв1тного року.

У раз! якщо назва адм1нютративно-територ1альноТ одиниц! (адреса житла) зазнала у званому 
роц] зм1ни, що не вщображено у паспорт! громадянина УкраТни -  декларанта, -  зазначаеться також 
назва станом на дату заповнення декларацм.

5. У позицп 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе 
декларант.

6. У позицм 4 зазначаються вщомост! вщповщно до абзацу десятого частини першоТ статп 1 
Закону УкраТни "Про засади запоб!гання I протидм корупцм".

7. Вщомосп про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиц!ях 37, 38, 42 I 43.

8. У раз! вщсутност! окремих вщомостей у вщповщному пол! ставиться прочерк.

9. Вщомост! щодо фшансових сум заокруглюються до гривш.

10. У пол! "перерахованого у гривж" у позиц!ях 21-22 I пол! "у тому числ! за кордоном" у 
позиц1ях 45-64 зазначаються вщомост! за офщмним курсом гривн! до вщповщно'Г (ноземноТ валюти, 
установленим Нацюнальним банком УкраТни на день проведения фшансовоТ операцм.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнють/оренду чи на шше право користування"
у позиц1ях 23-28, 35-39 I поле "усього" у позиц!ях 46, 48, 50, 56, 59 I 62 заповнюеться,
якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожн1й 13 зазначених позиц1й у званому роц! дор1внюе або 
перевищуе 80 тис. гривень.

111. У полях "Усього" та "у тому числ! за кордоном" у позиц!ях 45-64 зазначаеться повне 
найменування банюв, !нших ф1нансових установ, товариств, пщприемств, орган1зац1й тощо, з якими у 
декларанта чи члежв його ам ’Т наявж вщповщн! вщносини.

12. Доетов1рн!Сть внесених до декларацм вщомостей засвщчуеться пщписом декларанта та 
зазначенням дати Изаповнення.

13. Бланки декларацм виготовляються у визначеному Кабшетом М1жстр|в УкраТни порядку.

{Декларант гз змтами, внесен ими зггдно о Законами М> 224-УН е1д 14.05.2013, М> 406-VII вгд 
04.07.2013 }


