
додаток
до Закону Укра~ни

ITnpo засади запобiгання

i протидi~ корупцiГ1
вiд 7 квiтня 2011 року

N~ 3206—VI

дЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати I зобов’язання фiнансового характеру

. за 20 .L.~L рiк

Роздiл I. Загальнi вЩомостi

1.~ ГQv~с gL ~ . -—..~--______

(пр!заищеiм’я,побатьковi, ресстрац~йний номер облi’ковот картки платника податкiВ(серiя та номер паспорта громадякина Укратни—декларанта)

2. Мiсце проживання: . , - .

(поштовийiндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартиридекларанта)

еL4рujа ‚&JILT

чФ’I~»’ L’4Лыw-Х

3. Посада:

‚О’(’1Q’ Ч
а

u ‘2,00 Ю,nл.i~ -‘ ‘

6
4. Члени ciru’! декларанта:

u.qoO ~4 ~LджО’~J Я

-. ‘п~-т———тт -
i~’-~~ ‘

(~‘ ‘9л ~<Ч

Реестрацiйний номер облiкоаот картки
Ступiнь зв’язку Прiавище, iнiцiали, дата народження платмика податidвl серiя

та номер паспорта громадянина Украiни

-------.. —

~ г ]
гг~___
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Роздiл H. Вiдомостj про доходи

А. Одержанi (НарахоВаНi) з усiх джерел в УкраТнi

- Сума одержаного (нарахованого) Доходу
Перелiкдоходiв ___________________ ___________________

L Де~аранта членiа

5. Загальна Сума Сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: ЗОО’ ~ О 52 / ~Г
- —

6. заробй-на плата, нш! виплати та винагороди, нарахован!
(виплаченЁ) деюlаранту в!дповiдно до умов трудового ~ / ё о
або ЦИвiльно-правового договору (крiм Gunner,
зазначених упозицiях 7, 8_ _________ ________ _________ ______________

7. дох!д вiд викладацькот’ науковот I творчот дIЯ-IЬНОСтi’
медичнот прапики’ iнСтрукторськот та суддiвськог —

практики з_СПОРТ~ _________ _____ ___________—~

____ ___ -ц
~Гё~ёё~акладу установи тощо, в яких оде йёЦi~Тх5~iйЩаааначен,у~и~

— ~— —.——————————-—-

8. авторСька винагорода’ iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелепуальнот вгlаСНоСтi

9. див!денди, процет-пи

10. МатерIальна допомога —

11. дарунки, призи’виграшi ___________ _____________________

12. допомога по безробiпю ~— —

13. алiменти —- —--

14. ~ина
-- _

15. Страховi виплати, Страховi вiдшкодування, викупн!
суми та пенСiйнi виплати що Сплаченi деюiаранту за
договором Страхування’ недержаы-юго пенСiйного
забезпечення та пенСiйного вкладу

16. ~двiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна ______

17. дохiд вiд провадження ПIдприеМницькоТта незалежнот _— ~ / ~
профеСiйноТ д!ягiьностi

18. дохiд вiд вiдчуження цiнних nanepiB та корпоративних
прав

- -

19. I дохiд вiд передач! в оренду (Строкове вогiодiння та/або
кориСтування) майна

20. [j~шi види доход~ (не зазначенiупозицiях б—19~ ____ —



з

Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни декларантом

21.

22.

Розмф доходу

Назна кратни
в ноземнiй валютi гюрорахованого у гривнi

~-

—

В. Одержанi (нарахо~анi) з джерел за межами Укратни членами сiм’Т декгiаранта

Розмiр доходу

Назна кратни
н ноземнiй валютi перерахоавного у гривнi

~— -

~-.

-~-

~—
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Розд?л ill. Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно’ що перебувас у власност?, в орендi чи на ншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Сума витрат (грн) на

аренду чи

на iНше право

ко р и стув а ни я

23.

24.

25.

26.

27.

28.

буди к ок

iнше нерухоме
майно
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Б. Майно що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм’Т декларанта

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Гiерелiк об’ею-jв Мiсцезнаходження обекта (краТна адреса) Загальна площа (кв. м)

~-

Земельнi дiлянки -

—

Жипювi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

~—

Гаражi

~-

.~ г -~

lнше нерухоме
майно .
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Роздiл iv. Вiдомостi про тРаНспортнi засоби

А. Транспартнi засоби’ що перебувають у влаСностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати дею-аранта на Tx придбання (кориСтування)

Сума витрат (грн) ка
Перелiк Марка/модель

Транспортних засобf в (об’ем цилiНдрjв двигуна. куб, ом, потwкнIоть

двигуна, квт, довжина, ом)

Автоглобjлi
легковi

Lс4о~ Rюk~vе
2953 ёэ,&’~, (~Чk6Т

оренду чи

На iНше право

кор истув а н н я

35.

38.

37.

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Водн~ засоби

38.

39. ~ншi заСоби
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власносгj, в орендi чи на iншому правi
користування членiв dм’т декларанта

Марка/модель
Rерелiк транспорт-них засобiв (ебем цилiндрiв двигуна, куб. ем, Рiк випуску

потужнiсть двигуна, квт, доажина, ем)

Jо€kЧ~vо~€Lи (~о~4~ ,Л35О”j~$’х 20’!

.. . Зо~РуТ Угs~ Q~’.ЦАвТ0М06IЛI пегковт

Автогиобiлi вантажнi —

(спецiальнi)

Воднi засоби
- —

-~
-~

Повiтрянi судна

—

Iншi засоби

—

40.

41.

42.

43.

44.
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншё активи

А. Вклади у банках, Щннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

63.

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

~ Сума коштiв на рахунках у банках та iн~~iих
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

~_Номiнальна вартiсть Щнних паперiв, ут. ч.:

придбанихузвiтномуроцi

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капЁгалу товариства, пiдприсмства, —---

органiзацiт, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi —

Б. Вклади у банках, цiннi папери та ншi активи, що перебувають у власностi
членiв сiм’Т декларанта (грн)

Г Перелiк Усього у тому числi за кордоном J
Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

~jНомiнальнавартiстьцiнних_паперiв

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталутовариства, пiдприсмства,

L органiзацiТ
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54.

55.

56.

67.

68.

69.

60.

61.

62.

63.

64.

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансоаi зобов’язання

А. Фiнансовi зобовязання декларанта та iншi його витрати (грн)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй декпарацiт вiдомостей

Перелiк фiнансових зсбовязань Усього у тому числ~ за кордоном

добровiльнестрахування ~‘ 5 /

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах ui—V майна Я? ‘00 О

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за гюзикою — —

(кредитом)

J~чLн& зазначенi у роздiлах ui—V витрати

Ь. Фiнансовi зобов’язання членiв сiм’Тдекларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобовязань Усього у тому числi за кордоном

доброьльыестрахування 5 о -~

Недержавне пенсiйне забезпечення — —

Утримаi-iмязазначеного у роздiлах Ill—V майна

~ Погашенняосновнот суми позики (кредиту) —

Погашення суми процентiв за позиксю q В Ч ≤
(кредитом)

20 ‘РР.



10
Примiтка. 1. декларацiя заповнюсться i подаеться особами, зазначеними у пункгi I i пiдпунктi

“а” пункту 2 частини першот стапi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ
стапi 11 Закону Укратни “Про засади запобiгання i протидiт корупцiТ”. При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини першот стапi 11 цього Закону, вiдомостj щодо витрат
(вклаДiвiвнескёв) у декларацг не зазначаються.

2.дею-iарант заповнюс декпарацiю Власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або
чорного кольору таким чином, що забезпечуе вjj-iьне читання внесених вiдомостей.

з’ у позицiт 1 у разi, якщо декпарантом у звЁгному роцi змiнено прiзвище, iм’я, по батьковi,
спочатку зазначаеться ноне прiзвище, iм’я, по батьковi, а у дужках — попередне прiзвище, iм~я, по
батьковi.

Якщо дею-iарант через свот регйгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняi-гя реестрацiйного
номера облiковот картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв
мае про це вiдмiТку у паспортi громадянина Укратни, — у декларацп зазначаються серiя та номер
паспорта громадянина Укратни.

4. у позицiт 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на
кiнець звiТного року.

у разi якщо назна адмiнiстративно-територiальноу одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному
роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Укратни — декпаранта, — зазначаеТься також
назна станом на дату заповнення декларацiт.

б. у позицiТ З зазначаеться займана декгlарантом посада або посада, на яку претендус
декларант.

б. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi Бiдповjдно до абзацу десятого частини першот статтi 1
Закону Укратни “Про засади запобiгання протидiТ корупцiГ’.

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, 38, 42 I 43.

в. у pasi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному noni ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У noni “перерахонаного у гривнi” у позицiях 21—22 i noni “у тому числi за кордоном” у
позицiях 45—64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiднот iноземнот
валюти, установленим Нацiональним банком Укратни на день проведення фiнансовот операцii.

11. Поле “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 позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищус 80
тис. гривень.

lii. 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
декпаранта чи членiв його сiм’Т наявнi вiдповiднi вiдносини.

12. достовiрнiсть внесених до декларацп вiдомостей васвiдчуеться пiдписом декпаранта та
з~значенням дати П заповнення.

13. Бланки декпарацiТ виготовляються у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв Укратни порядку.

Щекл“ра ц/я /3 эмiнамп, внееен»м» эг/дно /э Законам» А~ 224-VIJ в/д 14.05.2013, ~ 406-VII в/д
04.О7~2013]


