
Щодаток
до Закону Украiни

"Про засади запобlгання
i протидir корупцir"

вiд 1 квiтня 20L\ року
N9 з2 0 6_VI

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

за 20/-,|piK

Z.Дet lrier la бslо *П4е%аа1п;п€uZ

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйниЙ номер облiковоТ Картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина Украiни - декларанта)

2. Мiсце проживання:

4. Члени ciM'T декларанта:

Реестрацiйний номер облiковоi картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

Роздiл l, 3агальнi вiдомостi

Ступiнь эв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження



Роздiл lt. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 2 зос {/ i /q? rt/
i-----------" --*---i------

6.

7,

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi ; _ а ,о ч
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового , Р3О ё Tf
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm, i

дохiд вiд викладацькоТ, науковоi i творчоТ дiяльностi,
медично[ практики, iнструкторськоi та суддiвськоТ

2 {6о

i

i

:

(нфва закладу, установи тошо, в яких одержано (нараховаiо) заaiач;;|у цiй ;оJйцiiд;одйr-----*-

i авторс"*а винагорода, iнrлi доходи вiд реалiзац!Т i _ i i

i майнових прав iнтелектуальноi власностi i i ii майнових прав iнтелектуальноi власностi i i i

i,aiiiДИВlДеНДИ,ПРОЦеНТИ i - i - i

ii

10. i матерiальна допомога

12, i допомога по безробiттю

13, i алiменти :

ji
14. , СПаДЩИНа j:-
15. i cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi i

договоромстрахування,недержавногопенсiйного i

забезпечення та пенсiйного вкладу i

16. : дохiд вiд вiдчуокення рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноi

iъ:ii-:-^**-----*--*--l
i_i;i

,,,i.,.........................,,,.,,.,.,.........,-.,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j

ii:*:
i]i:ji
;*!
;i-i.*---------------,----------, j

iii-]
ji
,i,,,,,,, .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i

ъi

i!
ii

17.

18.

19

20,

п 9оф eci й н о1 лi 11 9ност1

дохlд вlд вlдчуDкення цlнних паперlв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо j _

iншlвилl лоходJв (яе зауауеуiч позuч!ях 6-19) j

]

lV 2 y2,1,

---------l
i

Перелiк доходiв

Сума одерlканого (нарахованого) доходу

декJlаранта членiв ciM'i



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

Назва краiни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

21.

22.

ji : Ъ

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

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi



Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходжен ня об'екта (Kpajнa, адреса) 3агальна плоLца

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Земельнi дiлянки

Житловi будинки

Садовий (дачний)
будинок

27, Гаражi

lнше н9эу}9л{Р-
маино



Б

Б- Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iнtлому правi користування
членiв ciM'T декларанта

/аоо
3емельнi дiлянки

Житловi будинки

Квартири

ii ýzr
31.

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

Мiсцезнаходжен ня об'екта (краТна, ад реса) Загальна площа (кв. м)
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Перелiк

транспортних засобiв

, Марка/модель

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

двиryна, кВт, довlкина, см)

PiK випуску

Сума витрат (rрн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнцjе право

користування



Б. ТранспоРтнi засоби, що перебуВають У власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'I декларанта

Марка/модель
Перелiк транспОртних засобiв l ,об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, I Bi* 

""ny"*y
, l потух<нiсть двиrуна, кВт, довжина, см)

о рЕ L Д 9 гк,4
lбоо



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

:i

+5, : Сума коштiв на рахунках у банках та iнших j

:ii49;придбанихузвiтномуроцi i - i

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,

: Розмiр BHecKiB до статугного (складеного) i i

i органiзацiТ, чт. ч.: i i

i l\qllllqJly lvDqРylvlDа, llla.+llРylolvlultd, j 

-

:i
50. i внесених v звiтномч ool_ti i *

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

51. i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
; фiнансових установах

52. ; Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

53.

органiзацii'

А. Вtсtади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Перелiк у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном



54.

55.

56.

57.

58.

59.

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

,i]j,Qобровiльнестрахування j 
- i -

i'ij,Qобровiльнестрахування j 
- 

j - j

iiii
l Недержавне пенсiйне забезпечення i j * i

Уlг_lманлязазначеногоуроздiлахlll-Vмайна i - i - j

60,

61.

62,

63.

64. ; Погашення суми процентiв за позикою i

; (кредитом) 
i

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Б. ФiнансоВi зобов'язаНня членiВ ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацiТ вiдомостей

Тедезl8 zo Fр.
(пiд пис)
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Примiтка. l. [екларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пунктi li пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами. зазначеними в абзацi
першому частини першоi cTaTTi 11 Закону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ
корупцiт". При цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першоi cTaTTi l l
ЦЬОГО ЗаКОНУ, ВiДОМОСТi ЩОДо витрат (вкладiв/внескiв) у декJIарацii не зазначаються.

2. Щекларант iаповнюе декларацiю власнор)л{но чорнильною або кульковою
р}л{кою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання
внесених вiдомостей.

3, У позицii 1 у разi, якщо декJIарантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, u у ду*пu* - попередне
прiзвище, iм'я, по батьковi.

ЯкщО декларант череЗ своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номора облiковот картки платника податкiв та повiдомив про цевiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина Украiни,
- у декларацii зазначаються серiя та номер паспорта громадянина УкраТни.

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

у разi якщо HirзBa адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса житла) зазнала у
звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Укратни - декJIаранта, -зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацii.

5. У позицiт 3 зазначасться займана декларантом посада або посада, на яку
l]ретендус декларант.

6. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоi cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ''.

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37,
З8.42 | 4з.

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 позицiях 21-22 i полi "у тому числi за

кордоном" у позицiях 45_64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до
ВiДПОВiДНОТ iНОЗеМНОi валюти, установленим Нацiонuп"пrЙ банком УкраТни на день
проведення фiнансовоТ операцii.

1 1. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право
користування" у позицiях2З-28,35_з9 i поле "усього" у позицiях 46,48,50, 56, 59 i 62
заповнюсТься, якщО разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй узвiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 80 тис. гривень.

1 1 1. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45-64 зазначаеться
повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприемств,
органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.

12. ЩocToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та з€вначенням дати ii заповнення.

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

{Щекларацiя iз змiнами, внесеними згИно iз Законами лъ 224-vII вiд 14.05.201з, ль 40б-
VII вiд 04.07.2013 }


