
Додаток
до Закону УкраlНИ

"Про засади запобiгання
i протидil корупцil"

вiд 7 квiтня 2011 року
N' 3206-VI

ДЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру

за 20 /f piK .

Роздiл 1.3агальнi Вiдомостi

1.

(прiзвище, iM'~. ПОбатыroвi, pe€страцi",ни", номер облi~овоj картки ПЛ8тника noдaтKiвJcepl~ та номер паспорта громадянина Украlии _ деклараита)

2. Мiсце проживання:

.

З.

4, лени ciM'I декларанта:

~;~~=~~~:::
dfPRKa-- I c&/?~b/'/.3
Jt-",f~-----.f C;{;;~~_~'

I =- " .........••..

Ступiиь ЗЗ'Я31()1 Прiззище. iиiцiали, Д8Т8 народження
Реt:страцiйни", иомер облiковоi картки

ллатника податкiв! cepl~
та номер паспорта громадЯНИНiI УкраТии

I
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РО3Дlл 11.BIAOMOCTI про ДОХОДИ

А. Одержанi (HapaXOBaHi)з ycix джерел в YKpal"Hi

Сума одержаНОrQ (нарахованого) доходу

Перелiк AoxOAla
ДBКI1apIlHTa членiа Ci•••.i

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, У т. Ч.: I
---_---!

6. заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaXOBaHi
(виплаченi) декпаранту вiдповiдно до умов трудового
або цивiпьно-правового договору (KpiM вuплат,
зазначенuх v позuцiях 7, 8) .

7. AoxiA BiA викпадацькоТ, науковоТ i ТВОрЧОТдiяльностi,
меДИЧНО"l пракrики, iHcTpyкropcbKoT та CYдAiBCbКoI
пракrики iз спорту

-----

-- -

lнаэва эаКI1аду. установи тоща, в ЯкиХодержано lнараховано эазнвчеНl у ЦlИПО3ИЦIIдоходи)

8. автореька винагорода, iншi доходи Biд
майнових прав itпелектуаЛЬНОI власностi

реалiзацfi

9. дивiденди, проценти

10. матерiальна допомога- ._-------_ ....

11. дарунки; призи, виграшi

-- ---_.._ ...---- +-
.п

'12. допомога по безробiпю

13. алiменти -
14. епадщина

---
--
--15. cтpaxoBi виплати. cтpaxoBi вiдшкодування, викупнi

еуми та пенсiйнi виплати, що еплаченi дeкnapaHТY за
договором страхування, недержавного пенеiйного
забезпечення T~ пеН_СIЙНОГОBКn~Д_Y__ __ _ "" ,."' _

16. ~~Д BIAВIДЧУЖ:ННЯрухомого та нерух~мого_~айна -1 _
17. AoxiA BiA провадження пiдПрИЕ:МНИЦЬКОТта незалежно"l

профееiЙНОI дiяльностi

.18. AoxiA Biд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав -

,
19. AoxiA Biд передачi в оренду (строкове володiння таfабо

користування) майна

iншi види AOXOAiB(не зэзначенi у позuцiях 6-19)
--- --
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Б. Одержанi (нэраХОВ8нi) з джерел за межами УкраIни декларантом

Розм;р доходу

Назва ~Рil"'НИ

i

"

.)

21.

-'

-'

8 iноземнiй валютi

-

пер"рахованоro у грИВНi

,.

.,

В. Одержанi (нэраховэнi) з джерел за межами УкраУничленами ciM'I декларанта

Розмiр доходу

22.

Нээва крэi'н~
"iноземнiй валют;

д.
~ерерэ.оеаноrо у ГP~BH;

"

"
1
-!
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'Роздiл 111.Вiдомостi про нерухоме маи но •
,

А. Майна, що'перебуваеу власностi, в opeHAi чи 'на iншому правi користування декларанта,
та витрати декnаРЭНТ8 на придбання такого майна або на користування ним

Сума витрат (грн) на

Перелiк об"ектiв МiСЦЕ.'энаходжанняоб'еi<ТЭ(~parHa, адресз) Загальна плаща

(кв. М) rтридбання

у власнiСТЬ

аренду 4101

на iнше праВО

користув.ання

__ О J

1

-

I

г- ---

Гаражi

Квартири

3емельнi дiлянки

Житловi будинки

L

27.

..- -1-~..'+ -~.-l....- - -f ~.--L
._1 _-=-.J... _.:_ 1-=-~--- .

I--.' .

......-I-' -.._.....•••••••.-,=-~-.-.. =--I~-•..~~-••••...•..••~~~-г=-=.:
,~=......•.••=.••••••••.-..=•.........= -1_.......•._=_' ••••••~-~_~'г',-1

i ~::~:~: (дачний) _-- :,:,,""'- ._. -t- ":""'---'-"""'-"""'t- -_-. i .._._ .....••~
i г- _.~._ ...-'.i -~-!- -=--...1 _. I1- _..f- - - - -. - - -1- -- I-=-lI=-=~---=.I_~,~~' "=_)
'.- ---1 - _-=-_ - .--!- --+-=:..+---,

28 : Iнше нерухоме С= -.' .-=.i -••••- '1-.~. -j-._--"---!
1
. майно ~ - --=-- - .-1-..-----.1. - J. ~ ._. _-=-_ _ -+- _-_1_=-'-= J
'1 I -- ~.!
~ """" """""'"",,,,,,,,,,,,,..---.-L..._ __ ...,",,_-==-_"'" _ _1_ ~_" ""',._,,_'"'"__ _ ~

25.

26.

24.

23.

.-
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Б. Майна, що перебувэе у власностi, в opeHAi чи на iHWOMYправi користування
членiв CiM'j" декларанта

Перелiк об'еlП;В Мiс:цеэнаходження об'еt:ТВ (ираiнв, адреса) Загапьна плаща (КВ. М)

29. 3емельнi дiлянки

30. Житловi будинки

31. Квартири

32. Садовий (дачний)
будинок

33. Гаражi

-- :!

<!

,.----.- ..

34. Iнше нерухаме
майно

,1

.:

l'
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Роздiл IV. 8iAOMOCTiпро TpaHcnopTHi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в opeHAi чи на iншому npaei користування
декпаранта, та витрати декларанта на "(х придбання (користування)

Сумэ нитрат (грн) на

Перелi~ МарКа/модель

транспортних засобiв (об'&м цилiндрiв двигуна, куб. СМ, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, СМ)
PiK випуску

при.цбання

у власнiсть

орендучи

на iнше право

кориcrування

35.

35.

37.

38.

39.

Автомобiлi
легковi

i

I двтомобiлi
ваНТ8жнi
(спецiальнi)

80AHi засоби

Повiтрянi судна

Iншi засоби

[-
1_
~

~-

-

-'
-'

-1
_'_о

I

1
4..._ - -t

,. ~..
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Б, Транспортнi засоби, ЩО переБУВ8ЮТЬ у власностi,В орендi чи на iншому лравi
КОРИСТУВ8ННЯчленiв ciM'"! декларанта ~,

Перелiк транспортних эасоб;а
Мэр"а/МОДеЛь

(об'ЕМ ципiндрiв двиryна, куб. СМ,

потужнiсть двигуна, кВт. ДО8жина, СМ)

"
PiK ВИПУСКУ

40. Автомобiлi легковi

41. двтомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. Воднi засоби

43. Повiтрянi судна

44. IHwi засоби

".

--

-

;-.

",1

".,

ii



8

Роздiл v. ~iAOMOCTi про вклад" у банках, цiннi папери та iHwi активи

45.

46.

•

50. -1 ..~.-
-1

,
"""""..1

51.

52.

53.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, ЩОперебувають у власностi
членiв ciM'"jдекларанта (грн)

I Перелiк I УСЬОГО У тому числi за КОРДОНОМ I~~~~~~~~-!'~~~~~~~~!

."I

I_су.мэкоштiв на рахунках у банках та iнших
фiн,~,~С_О_В_И_Х_установах ._"'''" ..,_" """_",,,_.J_ """"--- --- -1

I ::::~:::::;:~T~~a::=:;:=:e~~-гo-)-J _ +-_.~-_----1
капiталу товариства, пiдприе:мства,
органiзацi"l

Ро3Дiл VI. 8iAOMOCTi про фiнансовi зобов'ЯЗ8ННЯ

А. Фiнансовi зобов'яэання декларанта та iншi йога витрати (грн)

I
Перепiк фiнансових зобов'яэань I УСЬОГО I у тому числi за кордоном :.1

I
L

55. f:iедержавне пенсiйне забезпечення
I

56. I Утримання зазначеного у роздiлах IJI-V майна!• - -~- ~ - -- -1
57. ~Погашення OCHOBHOI~УМ~ози~(кредитУ)"--l"

58, ~огашення суми процеНТIВ за позикою
(кредитом)-- --- -_. - -

59. Iншi не зазначенi у роздiпах III-V витрати -

I
54. I Добровiльне страхування

--- """"-"",,,,,-,,,,,,,,"-",.,,'

I
..1

i-!
---1

........-L .

!

J
I
I-- -1

I

--' ~

I
.]

• '.



9

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв CiM'j" декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зооов'язань

60, ~1o~;PC'BiJlbJ<eстрахування

61. Недержавне пенсiйне забезпечення

62. Утримання зазначеного у ро,здiл'<хIII-V майна

63. Погашення основно"l суми позики (кредиту)

64. Погашення суми процентiв за позикаю
(кредитом)

YCboro у тому чиСЛI за КОРДОНОМ

вильнiСТ.kзазначених у цiй Декларацil вiдомостей/ "

",'~~" f,f;t~!:..-,..- 20 ,r-dp.

"
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Примiтка. !. Деклараuiя заповнюсться i подасться особами, зазначеними у пункт! 1 i пiдлунктi "а"
ПУIJКТУ2 частини пеРШОl статтi' '4, та особами, зазначеними в абзацi першому частиви першоi' статт! 11
Закону Укра"iни "Про засади запобiгання ! протидi1 Kopynuii". При 'цъому особами, зазнзченими в абзацi
рершому частиви перuюI cTatтi 11 цього Закону, вiдомостi ЩОДОнитрат (вклаДlв/внескiв) у пекларацii не
зазначаються.

2. Декларант заПОВНЮf деклараЦIЮ власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або
чорного кольору таким ЧИНОМ, ща забезпечус вiльне читаНАЯ внесених вiдомостей.

'; 1. "\

3. У позиui! J У разi, ЯКЩО декларантом у звiтному РОЦ! змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, спочатку
зазначаеться нове прiЗБище, lМ'я, по батьковi, а у дужках - попередне прiзвище, lМ'я, по батьковi. : i

Якщо декларант через сво! релiгiйнi переконання вiдмовився BiAприйняпя реестрацiйного номера
облiковоi" картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i ,зборiв i мае ПРО'це
B1AMiTKYу паспортi громадянина УкраIни, - у декларацii' зазна'lаються серlЯ та номер паспорта громадянина
Укра'iни.

(абзац другий пункту 3 примiтки iз змiнами, внесеними~ ~ '

згiдно iз Законом Украi'ни вiд 04.07.2013 р. N 406-УII)

4. У позицii" 2 за:ша'lаються BiAOMOCTiщодо мicця проживання iз зазна'lенням адреси житла на
KiHeUbзвiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiалЬНОi" одиницi (адреса житла) зазнала у звiтлому роЩ
змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Украi"ни - декларанта, - зазначасться також назва станом
на дату заповнення декларацП. .,;.

5. У позицii" 3 зазна'IЗеться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе декларант.

6. у позицii" 4 зазначаються BiAOMOCTiвiдповiдно до ~бзацу десятого частини першоi' стапi Закону
УкраIни "Про засади зап06iгання i протидП корупцiГ'.

(пункт 6 примiтки iз змiнами, внесеними згiдно iз

Законом Украi"ни BiA14.05.2013 р. N 224-УЩ

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, 38,42143.

(пункт 7 лримiтки У редакцiУ Закону

Украi"ни вiд 14.05.2013 р. N 224-УЩ

8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. BiAOMOCTiщодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У попi "перерахованого у гриннi" у позицiях 2! - 22 i полi "у тому '1ислi за кордоном" у позицiях
45 - 64 зазначаються вiдомостi за офiЦ1ЙНИМкурсом гривнi до вiдповiдноi" iноземноi' валюти, установленим
Нацiонапьннмбанком Украi"ни на день -проведення фiнансовоi' операцii'.

11. Лоле "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 заповнюсться, якщо разова витрата
(вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позиuiй у звiтному рои! дорiвНJOСабо перевищуе 80 тис. гривень.

(пункт] 1 примiтки iз змiнами, внесеними згiдно lЗ

Законом Украi"ни вiд 14.05.2013 р. N 224-УЩ

11 1. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45 - 64 зазначасться повне
найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприсмств, органiзацiй тощо, з якими У
декларанта '1и членiв його C1M'i'наявнi вiдповiднi вiдносини.

(ПРИМIТКУ доповнеио пунктом 111 згiдно iз

Законом Украi"ни вiд 14.05.2013 р. N 224-VЩ

12. Достовiрнiсть внесених до деклараuiТ вiдомостей засвiдчусться пiдписом декларанта та
зазначенням дати Гiзаповнення.

] 3. Бланки декларацii' виготовляються у визначеному Кабiне:гом MiHicтpiB Украi"ни порядку.

•
•
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