
Додаток
до Закону Украlни

"Про засади запобiгання
i протидi1 корупцir"

вiд 1 квlтня 201,1 року
N! з2 0 6_VI

ДЕКЛАРАЦIЯ
про маЙно, доходи, витрати i зобов'язаl-{ня фiнансового харакIеру

за 20 (,{,,,,piK

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйниЙ номер облiковоТ Картки flлатника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина Украjни -декпаранта)

2. Мiсце проживання:

-l;;;;;"";;;;;;;";;;,';;;;;,';;"""";;;;r;;.-;у;;;;,;;р,оуд""-у -"р"у"у,';;;р;;рй;;;;;;i

3. Посада:

Роздiл l, Загальнi вiдомостi

4, Члени ciM'T декларанта;

Реестрацiйний номер облi ковоТ картки
Ступiнь зв'язку l Прiзвище, iнiцiали, дата народження платника податкiв/ серiя

та номер паспорта громадянина Украjни

|:



Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

5, 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: ;а!8ý/ } гtаu
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,

J, аJрý/ /,$ бrё
i "з_аэ.н9,:ченчх v у1..99.цчtях 7_, В)

7,
;

i дохiд вiд викладацькоТ, науковоi i творчоi дiяльностi,
, медичноТ практики, iнструкторськоI та суддiвськоТ
i ПРаКтИкИ lз СПОРТУ 

i

матерlальна допомога

11

12. допомога по безробiттlо

,l3.

i -#'14.

15, cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

16.'i дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерцомого майна 
.

--*^i
А 0+ йý|

i

17.
i

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ 
]

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних 
;ПРаВ 
;

18.

19, дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

Iористування) майна

iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19) ц I,0 у i_tr,20.



\l

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

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнtи валютl перерахованого у гривнi

21.

22.

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi



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

23.

24.

25,

26.

Квартири

27, Гаражi

lнше нерухоме
майно

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування



г

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
член iB ciM'T декларанта

/оа/

|.
i

29. i 3емельнiдiлянки

i

i

Житловi будинки

Квартири

;

! Садовий (дачний)
; будинок

3,1.

i Гаражi

: lнше нерухоме
i майно

32.

33,

34.



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. ТРаНСпоРтнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

i

i

i

. Автомобiлi
] легковl

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37, Воднi засоби

39, i lншi засоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, поту,lкнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiglь

оренду чи

на iнше право

користування



r

L

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

Марка/модель
Перелiк транспОртних засобiВ l tоб'ём цилiндрiв двигуна, куб. см, PiK випуску

, | потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

40.

41,

воднi засоби

:

43. ; Повiтрянi судна

lншiзасоби



Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiнн! папери та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, цо перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)

Перелiк Усього у тому числl эа кордоном

45.

46,

47.

48.

49.

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

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна вартjсть чiнних паперlв

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
оргзн!зачlТ, у т_ 

_":_

внесених у звiтному роцi50.

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв сiм'I декларанта (грн)

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

I

51. . Сума коштiв на рахунках у банках та lнших i.'-*
:

фiнансових установах

52.

53,

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства. п iдприемства,
органiзацiТ



Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56.

57.

58.

59.

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

Перелlк фiнансових зобов'язань Усього l у тому числi за кордоном

60.

61.

62.

bJ.

64.

Недержавне пенсiйне забезпечення |--

Утримlння зазнач::оJо у розлjлзх |]|-V_ 
майна 

1 ......:.|.:...:...

i Погацення основноi суми позики (кредиту) 
i

, Погашення суми процентiв за позикою
: (кредитом)

у тому числi за кордоном

3асвiдчую прав зазначених у цiй flеrоарацiт вiдомостей

,, /f ,, zo 1.5 р.



10

ПРимiтка. 1. ,Щекларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пунктi 1

i пiдпункТi "а" пунКту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами, зrLзначеними в абзаrдi
ПеРШОМУ ЧаСТИни першоТ cTaTTi i 1 Закону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ
КОРУПЦiТ". При цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi l l
ЦьОГо Закону, вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.

2. Щекларант'заповнюе декларацiю власнорlпrно чорнильною або кульковою
РУЧКОЮ СИНЬОГО або чорного кольору таким чином! що забезпечус вiльне читання
внесених вiдомостей.

3. У позицiТ 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку зчвнача€ться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне
прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якщо декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятrч
РееСТРацiЙного номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина УкраТни,
- у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина УкраiЪи.

4. У позицii 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням
адреси житла на кiнець звiтного рокlr.

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у
ЗвiтномУ роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина УкраТни - деruIаранта, -
зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацiТ.

5. У позицiI 3 зазначасться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоТ cTaTri 1 Закону УкраiЪи "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ".

7. Вiдоп,rостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37,
з8, 42 i 4з.

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

9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 2112 i полi "у тому числi за
кордономl| у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до
вiдповiдноТ iноземноТ валюти, установленим Нацiональним банком Украiни на день
проведення фiнансовоТ операцiТ

1 1. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право
користування" у позицiях 2З18,35-39 i поле "усього" у позицiях 46, 48,50, 56, 59 i 62
заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у
звiтному роцi дорiвнюе або перевищус 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, ,Щостовiрнiсть внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчусться пiдгtисом
декларанта та зазначенням дати if заповнення.

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

{.Щекларацiя iз змiнами, внесеними згiдно
VII вiд 04.07.2013 }

iз Законами Ns 224-VII вiд 14.05.2013, Ns 4С6-


