
додаток
до Закону УкраТни

“Про засади запобiгання
i протидiт корупцiГ’

вiд 7 квiтНя 2011 року
Nb 3206—У’

ДЕКЛАРАЩЯ
про майяо, доходи, витрати i зобов’язання фiвавсового характеру за 201~рiк

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

1. Уiи&и ‘иф~ Ч~иаа 1~йи€ ‘t ____________

(прiзвище, iм’я, no батьковi, ре€сарацiйнмй номер облiковог карпо, влатннка подвткi&серiя Та номер паспорта Гром~анина Укра~ни —деюiаралта)

2. Мiсце проживання: - -

-ж
г

3.

б,
4. Члени сiм’Y декларанта:

(повеговий iндекс, область, район, населений пункт, Вулиця, номер: будннку, корпусу, квартнри декларанта)

Посада: 2и~д ~Р

€‘%иkно ‚ид’ йё ‘е&иа’~ ‘т
и,

Гси~ ‘ “е ‘и2i

Рессграц,ймнй номер облiконоi картки платмика
Стуаdнь 3в’язку ПрiзвипТе. iнiцiалп податкiвi cepiu та номер

паспорта громадяылна Укратнп

~____
~ --

~
-. ~--. -
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Роздiл Ц. Вiдомостi про доходп

А. Одержанi (нарахованi) з усiх щкерел в УкраУнi

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiв

декларанта членiiа сiм’Г

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: /3J3~ о .~

заробiтна плата, mini виплати та винагороди, нарахованi
(виплачеНi) декларакту вiдповiдно до умов трудового або . -

цнв~льно-правового договору (крiм енппайз, зазначетпи у
позицiях 7, 8)

дохiд вjд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
мсдичноТ практики, iнструкторськоТ та суддiвськоI практики —---

iз спорту

(назна закладу. установи тощо, в зпшх одерл<ано (нараховано)~

авторська винагорода, iinni доходи вiд реалiзацiУ майнових ~
. ... —прав lНтелектуальноi власНостt .

дцвiдеиди, вроценти —-- -

Матерiальна допомога -13 ≠гР2 ~‘
~

даруики, призи, виграшi

допомога no бсзробiпю ..—-

алiмснти ——--- —--- -

спадщина — —

страховi виилати, страховi вiдшкодування, викупнi суми та
пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за договором
страхування, недержавного пснсiйного забезпеченюi та —--—.- -

пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуженюi рухомого та нерухомого майна ——---

дохiд вiд проваджеаая пiдприсмнлцькоТ та незалежноi — -

професiйнот дiяльностi -

дохiд вiд вiдчуження цiняих паперiв та корпоративнпх прав ~—------

дохiд вiд псредачi в оренду (строкове володiния та/або - -

користування) майна

20. iяшi види доходiв (не зазначенё у позицйи 6—19)



з

Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами УкраYни деклараiтом

Назна крагни

?owip доходу

перерахонаного у грнвНi

В. Одержанi (нараховани) з джерел за межами УкраТни членами сiм’Т декларанта
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Роздiл Ш. Вjдомостi про нерухоме майно

Ь. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм’Т декпаранта

Перелiк об’сктiв Мiсцезнаходжекня об’€кта (краГна, адреса) Загальна “лоща (кв. м)

—~

29. Земельнi дiлянки ~.

А. Майно, що перебувас у власностi, в орсндi чи да iншому правi користувандя декларанта,
та втирати декларакга на придбання такого майва або на користування ним



Житловi будинки
—-- ~-~- ----п

—

Квартири ;;

.-- —--

~ —- ~-Садовий (дачнии) - .—

будинок —-—-— -—
—--

с______

Гаражi

I
(
~--—~~ ~-

Iнше нерухоме -

майно

5

30.

31.

32.

33.

34.

Роздiл IУ. Вiдомостi про транепортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в ореi-щi чи на йлпому правi користування
декяаранта, та витрати деклараяга на Tx придбаяня (корис-iувакня)

35.

36.



40.

41.

42.

43.

б

38.

39.

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм’У дскпаранта

Марка/модель (об’см
Перелiк транспортн”х зассбiв ~~ ~б. °~, по-~яk~ Рiк випУскУ

двигупа, кВт, доюкина, см)

.. .

Автомобiлi легковi —

N
\~

Автомобiлi вакгажни - --

(саецiальнi) -

,,‘

.-,

. - 4
Воднi засоби

~/

~
..

Повпрзпп судна
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А. Фiнансовi зобов’язанют Декларанта та iншi його витрати (грн)

Перелiк фiнансових зобовязань Усьото у тому числi за кордоном

____ ___ ~ ____

____ _ пгг_

Роздiл У. Вiдомоетi про вк.пади у банках, цiннi папери та iншi актив»

А. Вклади у банках, цiннi папери та mini актяви, що перебувають у власностi
декларангга, та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)

Перелiк Усьото

Сума коштiв на рахуаках у банках та iяших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкдадених у звiтному роцi

----

у тому чисУli за кордоном

/

Номiнальнавартiсть дiнкйх паперiв, у т. ч.:

прiщбаних у звiтному роцi

Розмiр внескiв до статутного (складского)
капiталу товариства, пiдпри€мства, органiзацй, у
т. ч.:

внесекта у звiтному роцi

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

,

““

“
Б. Вклади у банках, цiннi папери та mini активи, що перебувають у власностi

ч.nенiв сiм’У декларанта (грн) -
Перелiк Усьото

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна вартiсть цiнних палсрiв

Розмiр внсскiв до статутного (складского)
капiталу товариства, пiдприсмства, органiзадй

у тому чисяi за кордоном

7

Роздiл УI. Вiдомостi про фiнансовi зобов’язання

54.

55.

56.

57.

58.

Добровiльне страхування

Недсржавнс пснсiйне забсзпсченая

Утримання зазначеного у роздiлах Ш—У майиа

Погашення основноТ сумя позики (крсдигу)

Погашеная суми ироцентiв за позикою
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(кредитом) --- ——

‘ний не зазначенi у роздihах uI—V витрати

Б. Фiнансовi зобов’язання чденiв сiм’Т декяаракга (грн)

Перелiк фiнансових зобов’язань Усього у тому числi за кордоном

добровiльае страхуванют

.2Недержавне пенсiйне забезпеченюi

Утрнмання зазначеного у роздiлах uI—V майна

Погашення основI-юТ суми позики (кредиту)

По~шешы суми процентiв за позиксю С
(кредитом)

Засвiдчую nравильнiсть зазначенйх у цiй деюuарацi? вiдомостей

________ ___________ ~ ____ 20

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Примiтка. 1. декларацЫ заповщоеться i подаеться особами, зазначеними у пунктi 1 i
пiдпунктi “а” пункту 2 частини першоТ стапi 4, та особами, зазначеними в абзацi первюму
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частини першоУ стапi 11 Закону Укратни “Про засади залобiгання i протидn корупцiТ”. При
цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першЫ стапi 11 цъого Закону,
вiдомостi щодо вятрат (вкладiв/внескiв) у декларацй не зазначаються.

2. Декларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читанюi Внесених
Вiдомостей.

3, у позiщiТ 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвяще, iм’я, по
батьковi, спочатку зазначаЕться ноне црiзвище, iм’я, no батьковi, а у дужках — попередне
прiзвище, iм’я, по батьковi.

Якщо декларант через своТ релiгiйнi перёконання вiдмовився вiд прийняття
ресстрацiйного номера облiковот карткя платника податкiв та гiовiдомив про це вiдповiдний
орган державноУ податковоТ служби i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина УкраУни, —

у декларацп зазначаються серiя та номер паспорта громадянiша УкраТни.

4. у позицiТ 2 зазначаються Вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси
) житла на кiнець звiтного року.

у разi якщо назна адмiнiстративно-територi~ц,нот одиницi (адреса ~юила) зазнала у
звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина УкраУни — декларанта, —

зазначаеться також назна станом на дату заповненшi декларацiТ.

5. у позицiУ З зазначаеться займана декларантом посада або посада на яку’ претендуе
декларант. .

б. у позiщiТ 4 зазначаються Вiдомостi вiдповiдно до абзацу дев’ятого частини першбт
статтi 1 Закону УкраУни “Про засади зацобiгання i протидiТ корупцiГ’.

7. Вiдомостi щодо реестрацiйного номера облiковот карткя платника податкiв або cepi?
та номера паспорта громадянина УкраГни, що зазначаються у позицiях 1 i 4, та щодо
мiсцезнаходження об’екта, що зазначаються у позицiях 2 та 23—34, е iнформацiею з
обтиеженим доступом i не пiдлягають оприлюдненшо.

8. у разi вiдсутностi окремих вiдойостей у вiдповiдному noni ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

ю. У noni “перерахованого у гривнi” у позицiях 21—22 i noni “у тому числi за кордоном”
у позицiях 45—64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiднЫ
iноземноУ валюти, установленим Нацiональним банком УкраУни на день проведеншi
фiнансовоУ операцit .

11. Поле “сума витрат (грн) на цридбання у власнiсть/оренду чи на iнше право
користуванюi” у позицiях 23—28, 35—39 i поле “усього” у позицiях 46, 48, 50, 56 та 59
заповшоеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) no кожнiй iз зазначених позицiй у
звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 150 тис. гривень.

12. Достовiрнiсть внесених до декларацiУ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом декларанта
та зазначенялм дати 1~ заповнення.13. Бланки декларацiУ виготовляються у визначеному
Кабiнетом Мiнiстрiв УкраУни порядку.




