
Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобlгання
i протидii корупцi1''

вiд 1 кЪiтня 2Оl]- року
N9 з2 0 6-VI

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

за 20 l.Z,,piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

:.,, 9,,с...(,,,2.,,,..........,.,,,. -

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоТ картки платника лодаткiЫсерiя та номер паспорта rромедянина Украiни - дешаранта)

2. Мiсце проживання:

(гiо.1.1товий iндекс, область, й;;;";;;;;;й"il;;;й;";;;;;;Ёйй;-;йil;;";й;Б;;;;Ё;;;;)

4, Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

-------_-__-.;--_--.i-_/

--------""",----.,-,|--"-"-"""--___""-.

Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв/ серiя

та номер паспорта громадянина Укра.lни



Роздiл l!. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5. 3агальна сума сукупног

i-*-**--**
6. i заробiтна плата, iншi ви

j (виплаченi) деr<ларанту
i або цивiльно-правово
i 99"9fl"?"19fl"Ul у r!о"эчч!% Т,

7. i дохiд вiд викладацькоi
j медичноТ. праlсики, ir

:...т"р_?lсlки lз спорту
l
!
a

!

i
!

i

i лчруl9l уоqппяr, lчlаиl-ta1 i i i

20. i iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19) ; _.-- i -- j

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарехованого) дохqду

декларанта членiв ciM'i

з111.1на cvмa сr/:у::|ого доходу, гривнi, у т, ч.: 
i

заробiтна плата, 
'.*i 

;;;;;;; ;; ;;;;;;;;;;:-;;;;;;;";i
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов ,рудо"оrо iабо цивiльно-правового договору 

-(KpiM 'ёiплаm, 
1

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi, i
медичноТ праlсики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ i

трq,чу, i9 _чл_9рJу :

4 -,\ .1 /' -.\Z/ ,)ь/1|,I
ч_ч./L

]

/J^4юa-А|*с' ? ЬС U i

i*---i

t l{9,|,l./

.? z-л ,Ir Zх-.. о ; с{



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

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

22.

I

i----*---""-----"",-------.

I

i ъ

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у rривнi

- 

i
j

i
!

;
i
i

;

ijъ-i
i
!

i



Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

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

3емельнi дiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерцоме
майно

i +

l

,,х/ (,

Перелiк об'опiв . Мiсцезнаходження об'окга (краjна, адреса)



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

29. i 3емельнiдiлянки '

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерцоме
майно

Мiсцезнаходження об'екта (кра'ihа, адреса)

/' -)

Гаражi
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

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

35.

36.

37.

38.

39.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потуокнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсгь

оренду чи

на iнще право

користування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна 

i
.-^ *-i

i
I

l
]ншiзасоби i



40.

41.

Б, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

dФо Г
Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

i Воднi

i

i
!

i

i

засоби

Повiтрянiсудна

I

lнщiзасоби

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсrь двиryна, кВт, довжина, см)



Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
ф i1.3.Ig-о р I т, у_9I_?I_9 р ?х: у_ 

т_: 
]: :

вкладених у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (сtоаденого) j

капiталу товариства, пiдприемства, i

-9РI3"L!9"з5ii: Y_I:,,]:j,,_ i

*"ceyIylrll9"yo";; 
.*--*---i

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

А. Вклtади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати деклара}rта на придбання таких аlсивiв (грн)

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активиt що переб!вають у власностi
членiв ciM'T деr<ларанта (грн)

у тому числi за кордоном



54.

55,

56.

57.

58.

59.

Роздiл Vl. Вjдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

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

Недержавне пенсiйне забезпечення
z €/r'/

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

60.

61.

62.

63.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числl за кордоном

пЩобровiльне страхування

, 
Нел9гжа11: l"I"iйl? 119::l:::I_T я

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

п9|1r:I1l ?"I9:loi 9уми 
п9зики iкредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

у тому числl за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй [екларацiТ вiдомостей

q, 
,,

"с\ [ 1/2 2о l_{*е,
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Примiтка. 1. Щекларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пунктi 1i пiдпунктi "а" пlrнкту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами, зазначеними в абзацi
першому частини першоТ cTaTTi 11 Закону УкраiЪи "Про засади запобiгання i протидi1
корупцiТ". При цьомУ особами, зазначениМи в абзацi пф-о*у частини першоТ cTaTTi 1l
ЦЬОГО ЗаКОНУ, ВiДОМОСТi ЩОДО ВитРат (вкладiв/внескiв) у декларацiт не зазначЪються.

2. ,щекларант ,заповнюе декларацiю Власнор}л{но чорнильною або кульковою
р}пrкою 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 зазначасться нове прiзвище,-iм'я, по баЪьковi, u у ду*пч* - попередн€
прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якщо декJIарант через своi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковот картки платника податкiв та повiдомив про цевiдповiдний орган доходiв i зборiв i мас про це вiдмiтку у паспортi громадянина УкраiЪи,
- У декJIарацiт зазначаються серiя та номер паспорта громадянина Украrни.

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

у разi якщо Hi}ЗBa адмiнiстративно-територiальнот одиницi (адреса житла) зiвнirла узвiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Украiъи - декларанта, -з.вначаеться також назва станом на дату заповненюI декларацii.
5. У позицii 3 зазначаеться займана декларантом посада

претендус декjIарант.
або посада, Еа яку

6, У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоТ cTaTTi 1 ЗаконУ Украiни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ''.

7. ВiДОМОСТi ПРО ДОВЖИНУ транспортного засобу зzвначаються лише у позицiях з7,
з8, 42 i 43.

8. У разi вiдсугностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.
9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокр}тлюються до гривнi.
l0. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 2|--22 i полi "у тому числi за

кордоном" у позицiях 45_64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним ф.опл гривнi до
ВiДПОВiДНОТ iНОЗеМНОТ Валюти, установленим Нацiон*u"r, банком украiъи на деньпроведення фiнансовоТ операцiТ.

1 1. Поле "с5/ма витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на ,

користування" у позицlях 2З)8,3519 i поле "усього'' у позицiях i6, 48, 50,
заповнюсться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених
звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 80 тис. гривень.

1 1 1. У полях "Усього" та "у томУ числi за кордоном" у позиц lях 45-64 зaвначаеться
повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприемств,
ОРГаНiЗаЦiЙ ТОЩО, З ЯКИМИ У ДекJIаранта чи членiв його 

"ir'itruru"i вiдповiднi вiдносини.
12. Щостовiрнiсть внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом

декJIаранта та зазначенням дати iT заповнення.

13. Бланки декларацiТ виготовJшються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB Украihи
порядку.

_ {Декларацiя iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами }Ф 224-чII вИ 14.05.2013, }lb 406-VII вiд 04.07.2013 }

шше право
56, 59 i 62
позицiй у


