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Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидii корупцii"

~lД 7 кв1тня 2011 року
N~3206-VI

ДЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати i зобов..:язання фiнансового характеру

за 20 /6..piK

Роздiл 1.3агальнi вiдомостi
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2. Мiсце проживання:
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(П,оштовийiндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

Реестрацiйний номер облiково'i картки
платника податкiвl серiя

та номер паспорта громадянина Укра'iни
Ступiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження
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Роздiл 11. BiAOMOCTi про доходи

д. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpa'lHi

5.

. Сумаодержаного(нарахованого)доходу
ПерелiкAOXOAiB

декларанта членiвCiM'"j

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, У т. Ч.: Z61:i9 -
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaXOBaHi

46159(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового -або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
, зазначенuх у nn~lIlIiav 7, 8) ............ -.....

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медично"i практики, iнстРУКТОРСЬКОТта суддiвськоТ - -
практики iз спорту

i ,
(наэвазакладу,установитощо,вЯКИХ I У ЦIИ ГlоэицiIДо)(оДи)

6.

7.

8.
. -

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацi"i -, майнових прав.jнтелектуально'l власностi
-

дивiденди, проценти .- -

матерiальна допомога - -

i дарунки, призи, виграшi - -

допомога по безробiттю - --
алiменти - ~

.
...................... .......

,
! спадщина

,~ -

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

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна - -

дохiд вiд провадження пiДПРИЕ:МНИЦЬКОТта незалежноТ - -
професiйноТ дiяльностi'. ............. ~.......... ..._ .. . ........................................

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних -- -
i прав .

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або - -
Kopn•.•.У"С2r1НЯ) майна

iншi види доходiв (не зазначенi у позuцiях 6-19) - -.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Б. Одержанi (HapaXOBaHi) з джерел за межами Укра"i"ни декларантом

Розuiр доходу

Назва кра"iни

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

.. .-.21.
, , !-- j

...................................................................................................................................................................................................................... , j ...............................................................•..........................................

В. Одержанi (HapaXOBaHi) з джерел за межами Укра"i"ни членами CiM'"i"декларанта

22.

Розмiр доходу ..

Наэва кра"iни

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

, -- ..-----. ---.

! ........................

i

i

i

!
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Роздiл 111.Вiдомостi про нерухоме май но

д. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелiк об'Е:ктiв

Сума витрат (грн) на

'/ '

оренду чи

на iнше право

користування

23. 3емельнi дiлянки

3агальна площа

(кв. м)
Мiсцезнаходження об'Е:кта (Kpa"iHa, адреса)

придбання

у власнiсть

%,.. + :..................•-- _~~_.~..<'J. .........•. _.. _ .". .

24. Житловi будинки

25. Квартири

26. Садовий (дачний)
будинок

i
.

27. Гаражi

...' J , .

/

6t ()
.. ; .f.. + + 1

J
- l,'" --
,/ ----

+ , ..

!...................... +...... +.......................................... ,.. .

.. , + ;

28. Iнше нерухоме
майно

,. ,. .

, .........................•........................................................................< + " , .

..
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Б. Майно, що перебува€ у власностi, в opeHAi чи на iншому правi користування
членiв ciM'"jдекларанта

29.

Перелiк об'е:ктiв Мiсцезнаходження об'е:кта (Kpa"iHa, адреса) 3агальна плаща (КВ. М)

" .. - , .' 5Jb. , ' .. -
f ....•·..··..··

.. - -
3емельнi дiлянки . , .

, . .-
~.~..........•........... • --~ - • ;;# ...::::<! ........................• ' .....

, ~~л .
1'· .,v _ .. - _ -" _.

-'

•... - '7 Yif....;,:,..,... ~ - "'> -
/'

Житловi будинки I

"
'\. ., ....
,. ., .

I , /

i, ... -
.•... ,..,. . ......... -••••• •• •••• •••••• •• _ •••••• Н •••••••

J

..--- --
Квартири

,
--- --

Садовий (дачний)
будинок .

..

. -- -
Гаражi ,

. .....

.
'. --- ....·г..

Iнше нерухоме
май но

, ................ ..........

30.

31.

32.

33.

34.
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Роздiл IV. Вiдомостi про TpaHcnopTHi засоби

А. TpaHcnopTHiзасоби, що перебувають у влaCHOCTi,в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта Ha"ix придбання (користування)

Перелiк

Сума витрат (грн) на
Марка/модель

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

двигуна, кВт, довжина, см) •

PiK випуску
придбання

у власнiсть

аренду чи

на iнше право

користування

35. Автомобiлi
легковi

.-
.......; + ш ш ••••••••••••••••••••••••••••••••••

, ; ; + j

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

:
1 .- I

:

37. Воднi эасоби

38. Повiтрянi судна •

1 i

1:...................................... ш..................... 1............................................................................................................................ ш, ш...................... шш ,........................................ , .

39. Iншi эасоби
i :: + + ш •••••••

-.
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в opeHAi чи на iншому правi
користування членiв CiM'"jдекларанта

Перелiк транспортних эасобiв PiK випуску
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна. куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

40. Автомобiлi легковi

.. -
, •••••••••••• ш •••••••••••••••••••••• шшш •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••• ш •••••••••••••••••••••• ш + шшш •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. BOAHiзасоби

...•.................•..

43. Повiтрянi судна

........ .+ ш •••••••• ш ••••• шш........ ;

, + шш ;.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• шш •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• ш ••••• • •• •••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••• ••••••••

44. Iншi засоби

- -
, •••••••••••• ш •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ш •••••••••••• ш •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Т •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ш•• •• ••••• •••• ••••• • •••• •

i ш •••••••••••••••••••••••• ш ш •••••••••••••••••••••••••••••••••••• шшl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ш ••••••••••• , ш.· •• •• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

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

ПереЛiк I УСЬОГО I у тому числi за КОРДОНОМ

45. , Сума коштiв на рахунках у банках та iнших • i

: фiнаН~?В~~Х~!~~?_~~о~'J т. Ч.:....................ooo_: 0 oool ....0 ...00]
46. [ вкладених у звiтному роцi

......................, t о •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

,
••••••••• M· •• ·······i,

47. [ Номiнальна BapTicTb цiнних nanepiB, у т. Ч.:
.. ........................•.•..••.••.....•................................................. ~,

;

............. ~ -.
48. i придбаних у звiтному роцi

[

49. Розмiр BHecKiBдо статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдпри€мства,
органiзацii", у т. Ч.:

............................................................................... ~

50. : внесених у звiтному роцi

I
. . ~

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

Перелiк I УСЬОГО у тому числi за КОРДОНОМ

51. ; Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

i фiнансов~~х~!~~<:>~~~ ........................0 ............................., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Номiнальна BapTiCТbцiнних nanepiB

53. ! Розмiр BHecKiBдо статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдпри€мства,

[ органiзацi"j

52. · · ·..····..1

••••••••••••••••• Н •• _ ••••• ..]

'.
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Роздiл VI. BiAOMOCTi про фiнаНСОВi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

!
.... 1

54. Добровiльне страхування :. ,
55. Недержавне пенсiйне забезпечення

56. Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна

57. i Погашення ОСНОВНО'!' суми позики (кредиту)

58. i Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59. Iншi не зазначенi у роздiлах III-V витрати
юН ••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••• ·•••••••• юю •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

Б. фiнансовi зобов'язання членiв ciM''j декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

60. Добровiльне страхування

61. Недержавне пенсiйне забезпечення

62. Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна

63. Погашення ОСНОВНО'!' суми позики (кредиту) !

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

•64.

'"
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Примiтка. 1. Декларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пунктi 1 i
пiдпунктi "а" пункту 2 частини першо"i статтi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому
частини першо·j статтi 11 Закону Укра"iни "Про засади запобiгання i протидi·j корупцi·I". При
цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першо·j статтi 11 цього Закону,
BiAOMOCTiщодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацП не зазначаються.

2. Декларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорного кольору таким чином, ЩО забезпечуе вiльне читання внесених
вiдомостеЙ.

3. У позицi"i 1 У разi, ЯКЩОдекларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне
прiзвище, iм'я, по батьковi.

ЯКЩО декларант через CBO·j релiгiйнi переконання вiдмовився BiA прийняття
реестрацiйного номера облiково"i картки платника податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган AOXOAiBi зборiв i мае про це BiAMiTKYу паспортi громадянина Укра"iни, -
у декларацi·j зазначаються серiя та номер паспорта громадянина Укра·jни.

4. У noзицi·j 2 зазначаються BiAOMOCTiщодо мiсця проживання iз зазначенням адреси
житла на кiнець звiтного року.

У разi ЯКЩОназва адмiнiстративно-територiально"i одиницi (адреса житла) зазнала у
звiтному роцi змiни, ЩО не вiдображено у паспортi громадянина Укра·jни - декларанта, -
зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацП.

5. У позицi·j 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицП 4 зазначаються BiAOMOCTiвiдповiдно до абзацу десятого частини першо"i
статтi 1 Закону Укра"iни "Про засади запобiгання i протидi"j корупцi"l"'.

7. BiAOMOCTiпро довжину транспортного засобу зазначаються лише у riозицiях 37,
38,42 i 43.

8. У разi BiAcYТHOCTiокремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.
9. BiAOMOqTiщодо фiнансових сум заокруглююты:я до гривнi.
10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi за

кордоном" у позицiях 45-64 зазначаються BiAOMOCTiза офiцiйним курсом гривнi до
вiдповiДНО·j iноземно·j валюти, установленим Нацiональним банком Укра·jни на день
проведення фiнаНСОВО"jоперацП.

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 заповнюеться, ЯКЩОразова витрата (вкладlвнесок) по кожнiй iз зазначених позицiй
у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 80 тис. гривень.

111.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'"iнаявнi вiдповiднi вiдносини.

12. Достовiрнiсть внесених до декларацi"i вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати ·ij заповнення.

13. Бланки декларацП виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHiCTpiB Укра"iни
порядку.

14. У разi якщо суб'ект декларування не може одержати iнформацiю про май но,
доходи, видатки та зобов'язання фiнансового характеру члена ciM'·j, якого мобiлiзовано
вiдповiдно до указу Президента Укра"iни, декларацiя за 2014 piK заповнюеться без
урахування iнформацi·j, HeBiAoMo·j суб'екту декларування. У. такому разi суб'ект
декларування разом iз декларацiею подае пояснювальну записку довiЛЬНО·jформи, в якiй
зазначае:, якi саме позицi·j декларацП не заповненi, та пояснюе причини Ух незаповнення.
Суб'ект декларування:-зоБОВ'язаний подати уточнену декларацiю за 2014 piK не пiзнiше 30
робочих AHiB з моменту усунення обставин, якi перешкоджали йому одержати необхiднi
AaHi.

{Декларацiя iз змiна.мu, вHeceHuми згiдно iз 3aKOHa.ffU J(Q 224-V// вiд 14.05.2013, J(Q 406-V//
вiд 04.07.2013, J(Q 610-V/// вiд 15.07.2015}i�....

I


