
Дода ток
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцi:-"

вiд '7 
i,:';Tr_'"'J' 

рокУ

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

за 20 ,|,1.,,piK

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоj картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

2. Мiсце проживання:

е--22.г,

/l"-7r*"7,
, ---""-,?, -------{----

[И"zкр<. 1{
;fficy, квартири декларанта)

,zд-/е-rла zri /юеJ-а.,е-z-<юа,zz;а:ё:--тz:rое:-i

3. Посада:

4, Члени ciM'T декларанта:

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

Реестрацiйний номер облiковоi картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

7Ьа-//-{а"- "Г У.

::_

?--_ ---



А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'i

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнl, у т. ч.:

i"..**-..-**--
i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, Hapaxoвaнi
j (виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
i або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,

i
i

i дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,; п-""п
: медичноТ практики, lHcтpyкTopcbкoj та суддlвськоl

i

Z8oB 
i

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

3о +gl

:€--:
; ч

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивlденди, проценти

10.

11,

12.

i матерlальна допомога

;дарунки,призи,виграшi i - - i i

i допоrоr" по безробiттю i n | 2&0& 
'

13. ; алiменти

14, : СПаДЩИНа

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченi декларанту за
догово ром страхуван ня, неде р}кавного пенсl и ного

l забезпечення та пенсiйного вкпаду

g

i.-i
i ДОХlД ВlД ВlДЧУЖеННЯ РУХОМОГО Та НеРУХОМОГО МаИНа iвiдчуження рухомого та нерухомого майна

ii

! дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ 
i

йноi дiяльностi
!:
i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних 

;

i прав 
i

: дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо :



335920. ; iншi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-19) 
i,,..........................,....................].,,.

i\
i л--аi,
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

21,

_ ! i

; , - ---,-,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...i.....,,,,,,

ii

- 

i 

- 

;
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22.

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

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi



Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме маино

А'МаЙно,шlоперебУваеУвласНостi,ворендiчинаiншомУправiкористУ3€lНнядекгiаранта'
та витратИ д"БЬЁ"*r" на придбання такого майна або на користування ним

l /2ф i 
---

?Fr-

23, 3емельнiдiлянки

26, Садовий (дачний)
будинок

27 Гаражi i

28. lнше нерухоме
майно

Мiсцезнаходження об'екта (KpaiHa, адресq)Перелiк об'ектiв

\-



\,

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

член iB ciM'T декларанта

Мiсцезнаходження об'екга (Kpajнa, адреса)

33. l Гаражi

lнше нерухоме
майно

, _
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Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

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

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування



Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Б, Транспортнiзасоби, що перебувають у вла.сностi, в орендi чи на iншому правiкористування членiв сiм'i декларанта

40. Автомобiлi легковi

Воднi засоби

Повiтрянiсудна



-

А, Вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностiдекларанта, та витрати декларант€ на придбан"" ,"*й"Ъ.ивiв (грн)

45.

46.

49.

50.

5,1.

52,

53.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
рн_q"н99вих установах, у т. ч.:

+Z j Номj.l1л_ьна BapTicTb цiнних папер

48. i придбаних у звiтному роцi

Б' ВКЛаДИ У баНКаХ, ЦiННi ПаЛ,Т;J?н;ilк1x, 
ё"r;"о"u,вають 

у власностi

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

9ry1 ууr'в на рахунках у банках та iнщих i -_- j

фIНаНСОВИХустановах i ; ._- J -. 
ч. lYYчr\

l---,*--*.'*--------.,-,,,,,,,:,-__......,,,,. _,,...-,..... ,,,,,.... . -- i i

; ,|9мilальна BapTicTb цiнних паперiв i 
- 

j ---
i .|:_qY]L,ri"cKiB до статугного (складеного) j j

i капlталу товариства, пiдприемства, i : 

-

i-'-..'..9.l,.v9чу'Ivloqtlllл'lPИUML;ГBа'iорганiзацii ; i -

L

\-



роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56,

57.

58.

59,

;Недержавнепенсiйнезабезпечення i 
- 

i 

- 
',ii----------,i

i Утримання зазначеного у роздiлах lll_V майна i €59 j .-- i

i пл-л...л...- i , .п а , i i

60.

61.

62.

63,

64.

iПогашенняосновноТсумипозики(кредиту) : фg6( i _ |

: Погашення суми процентiв за позикою ; i i
: Погашення суми процентiв за позикою i _ i ij (кредитом) i /4 5g i 

- 

i

i lншi не зазначенi у роздiлах Ill-V витрат и i i 

- 

i

ii

i Утримання зазначеного у роздiлах lll-v майна i

,j

i Погашення основнот суми позики (кредиту) i 
-Погашення суми процентiв за позикою

(кредитом) i _.

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'яэань
у тому числi за кордоном

ЗасвiдчУю правильнiсть зазначених у цiй ,ЦекларацiТ вiдомостей

L9 ,, Гqзц**= zо,(*З_ р

примiтка . 1- .щешrарацiя заповнюеться i подаеться особами,3а3наченими у пунктi 'l i пiдпунктi "а" пункту 2 частини'першоТ статгi 4, таособами, зазначеНими В абзацi першомУ чjстини першоТ cTaTTi 11 Законуукратни "про засади запобiгання i'протйдiт корупцiт''. При цьому особами,зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 цього Закону,вiдомостi щодо витрат (вrслlадiв/iнескiв) у д"-"рацiТ не зазначаються.
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2, !екларант заповню_е декларацiю власноручно чорнильною абокульковою ручкою синього або чорноiо *on.opy таким чином, що забезпечуеВlЛЬНе ЧИтання внесених вiдомостей. 
- |- J l'll lv 

]

3, У позицiТ '1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище,iм'я, по батьковi, ,nor"i*y за3начаеться нове прiзвищu, ir'", по батьковi, а удужкаХ - попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.

ЯКЩО ДеКЛаРаНТ ЧеРеЗ своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiдприйняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв таповiдомив про це вiдповiдний opi", дБр*"Ъrоi'податковоТ служби i мае проце вiдмiтку у паспортi громадянина Украi'ни, - у декларацii' зазначаютьсясерiя та номер паспорта громадянина УкраТни.

4, У позицil' 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iззазначенням адреси житла на кiнець..iirБiо року.
У разi якщО назва адмiнiстРативно-територiальноТ одиницi (адресажитла) зазнала У звiтномУ роцi змiни, що не вiдображено у паспортiгромадянина Украj'ни - декларант?, - зазначаеться також назва станом надату заповнення декларацiТ.

5, У позицiт З зазначаеться займана декларантом посада або посада,на яку претендуе декларант.

6, У позицil' 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу дев'ятогочастинИ першоi cTaTTi 1 Закону У*раТr, ;поЪ засади запобiгання i протидil.корупцiТ".

7, Вiдомостi щ.одО реестрацiйного номера облiковоТ картки платникаподаткiв або cepiT та номера паспорта громадянина Украi.ни, що3аЗНаЧаютЬся У позицiях 1 i^!, Ta й;Б'iпi.ц".r""Ъд*"r*" об'екта, що;:iil##: IJbXЖfi Та 23-34, 
'Б6'ормацiею . ооru*"ним доступом i

в, У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставитьсяПРОЧеРк. рlЁ+l lL,с'lдпtJlчlу

9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
10. У полi "перерахованого-у гривнi'' у позиц iях 21-22 i полi ''у томучислi за кордоном." у'позицiя" +S-о+ .r.r"r"оться вiдомостi за офiцiйнимкурсоМ гривнi до вiдповiдноI iноземноi валюти, установленим Нацiональнимбанком Украi'ни на день проведення й,й."ЬЪТ операцiТ,
'l 'l, ПОЛе "СУМа ВИТРаТ (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iншеправО користуВання" у позицiях 23-2,ti, зs-зg i поле ''усtого'' у позицiях46, 48, 50, 56 та 59 .iпо.rоЪrься, якщо разова витрата (вклад/внесок) по

ЕЁЖ 'Ьr'.Ъ'ff"еНИх 
позицiй у звiтному рЬцi дорiвнЙе 

-rоо 
перевищуе q
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12, ffocToBipHicTb внесених до деклlарацiт вiдомостей засвiдчуетьсяпiдписом декларанта та зазначенням дати iT заповнення.

13, Бланки дешарацiт виготовляються у визначеному КабiнетомMiHicTpiB УкраТни порядку,

-t

ýf,


