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Д ()'-да ток
до Закону УкраiНИ
"Про засади запобiгання
i протидi i корупцi i" . .
вiд 7 квiтня 2011 року
N! 3206-VI

ДЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

. за 20 .i-tГрiк

_ ..•........ _._ .._._.__ ..•._--_._---_ ...__._------------------------------,
Роздiл 1. 3агальнi BiAOMOCTi

1.

(I1Р'38~ще. iм·я. '10 батьковi, реестрацiйний номер облiково'" картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громад янина Укра'lни - декларанта)

2. Мiсце проживання:
......... ,,-.. . , / .

/

-- ---., - ", __ .

с './

(поштов~й itfAeKc. область. район, населен~й пункт, вулиця, ,;омер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

З.
r

Посада: 1~~te4u,щеtS Ciрv'fJtЦ}W .....~~.~r!f ..t;::/;r:/~)#~ &'~_2-ft&!Jj~Q;~_

Члени CIM'I декларантаГ- ·-·~т~пiн~::к~·--·'[-·-'''· ····~~~~эВище. iнiцiали, дата народже~,ня

L та номер паспорта громадянина Укра'lни
'._"._-_._-'--_.----..--,,--.----.----+-----.-----~~-____1

. l' ..i ! /'1

'уд '-P-~?f?t{j '- ../1 ...~ ~

4.
РеестраЦiйний номер оБЛiков'о'l картки

платника noAaHiBI серiя

._'-_.~-~'-' о _. __
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Роздi.n 11.BiAOMOCTi про ДOXOД~

А. Одержанi (Hapaxo8aHi) :эycix джерел 8 YKpa"iHi

. Ilерелiк AoxOAil3

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв CiM";

1155/v-

Ь3Ч1S

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. Ч.: 32 Ч 15
6 заробiтна плата, iншi ВИllлати та винагороди, HapaxoBaHi

(виплаченi) декларанту BiAIlOBiAHOдо умов трудового '"' 1.9 ~Ч
а60 цивiльно-правового договору (KpiM вuплэm,
ЗCJ3НCJченuху позuцiях 7, 8).

7 AoxiA BiA викладацько'l, науково', i творчоУ дiяльностi,
медично, практики, iHCTPYKTOPCbКO"iта CYAAiBCbKO"i
практики iз спорту

(назоа за КIIЭДу ..уст а Ho'i!И·ТОI:ЦО.о ~ки ход ержано(нараховано ) заЗнэче"ГУ цiйпози цiГдоходи)'

8. авторська винагорода, iншi доходи BiA реалiзацi',
майнових прав iнтелектуально', власностi

9. див~енди. проценти

10. матерiальна допомога

11. дарунки, призи, виграшi

13. апiменти

14. спадщина

cTpaxoBi ВИПf1ати,cTpaxOBi вiдшкодування, викупнi
суми ,а пеНСiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення тапенсiйного вкладу

16. AoxiA BiA вiдчуження рухомого та нерухомого майна

17 дохiд BiA I1ровадження пiдприемницько', та незалежно',
професiйно', дiяльностi

18. AoxiA BiA вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

19. AOXIABiA передачi в оренду (строкове володiння та/а60
користування) майна

iншi види AOXOAiB(не ЗЭЗl-lэченi у позuцiях 6-19)20,

100



з
.

б. Одержанi (HapaXOBaHi)з джерел за межами Укра'iни декларантом

r

l
-__''-''-.'''-"----'---=~~::;и \1-- Р_о_зМ_;_р'r"д_Ох_О_А_У ~ _ __i

_ в ;ноземн;й вапют; пер~рахованого у гривн;

21.

------------ ---------

---

---------- -------------------------------------,--,----,-----,,-,,--------------------------- ------,

-_ .. ----------.

в Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Укра'iни членами CiM''iдекларанта

L
__-,-,,-_-"---------f~~з-f::~~~~~--------l_~~~ Ро_з_м_;р,A_O_XO_A_Y ---j_ __ J в ;ноземн;й вапют; перерахованого у гривн;

22.
. ~.
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------------------------------------------------------,
Роздiл 111.Вiдомостi про нерухоме майно

А. Май но, що перебувае у власностi, в opeHAi чи на iншому npaBi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним .

Гlерелiк об·ектiв
(КВ. М)

23. 3емельнi дiлянки

124. Житловi будинки
I

25. Квартири

26 Садовий (даЧ!;iИЙ)
будинок

127. Гаражi

28. iнше нерухоме
майно

Сума 8итрат (грн) на

3агалы<а площаМiсцезнаходження об'екта (Kpa"lHa, адреса) оренду чи

на iнше право

користування

придбання

у власнiсть
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,..
Б. Май но, що перебувае у власностi, в opeHAi чи на iншому"правi користування

членiв ciM'I декларанта

г----~~~релiк об'еКТIU ----[- Мiсцезнаходження об'екта (KpaiHa, адрща)
.. .-_ ...._----_._ ..__ ....- _ ...._----------_. --'--

29. 3емельнi дiлянки

30. Житловi будинки

31, Квартири

32. Садовий (дачний)
будинок

33. Гаражi

34. iнше нерухоме
майно

3агальна площа (кв. М)

/, "'. ..! : / •. . _ ............................••..............................................

-"
t ....

1',' - --

v -1

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

-



б
-----------------------------------------------------------------------,

Роздiл IV. Вiдомостi про rpaFfcnopTHi заj:оби

А. Тран.спортнi засоби, що переоувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на '(х придбання (користування)

Г1ерепiк

трансг\ортних засобiв

Сума витрат (грн) на
Марка/модепь

(об·f.М ципiндрiв ДВИГУIЩ куб. СМ. 1l0тужнiсть

ДDигуна, КВ1. довжина . .fM)

---------г---------!
PiK випуску

придбання

у впаснiсть

оренду чи

на iнше право

користування

35. Автомобiлi
легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37. Воднi заСОQИ

38. Повiтрянi судна

39. Iншi засоби

-
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•..
Б .TpaHCnOpTHiзасоби, ЩОперебувають у власностi, в opeHAi чи на iншому npaBi

користуванн~ членiв CiM'Iдекларанта

PiK випускуl---------] Марка/модель

ПереJ1IКтраНСПОР1НИХзасобl~ (об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

1l0тужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)
.- -------------

............... '!I

40. Автомобiлi легковi

41, Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. BOAHiзасоби

..- ; .

43. ПО8iтр~нi судна

44. Iншi засоби
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•..
Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi пап~ри 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) .

[_-_-._-_.-·------ __ п_ер_е_IIi_К --1.I У_С_Ьо_Го -+I __ у_то_м_у_ч_иС_л_iз_а_ко_р_д_он_о_м~

!

45. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. Ч.: •

•.........•............................. .1

I
. ..1. .

вкладених у звiтному роцi !.................1 _ ~..·.H ��. _· �.�� · �� _

...........! ,
Номiнальна sapTicTb цiнних nanepis, у 1. Ч.:

............................................+ .... . \

Iпридбаних у звiтному роцi48. ,
...........__..1 . ...... .... .......................•. _ ..._.~

49. Розмiр BHecKisдо статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприе;мства,
органiзацiI, у т. Ч.

50. внесених у звiтному роцi

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

[--- ---- ----------
ПСРСlliк I

----------
УСЬОГО у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• о •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + , .
51.

. 1

Номiнальна"вартiсть цiнних nanepiB
... ····························t······· ................. : - 1. .

53. Розмiр BHecKiBдо статутного (складеного)
каПiталу товариства, пiдприе;мства,
органiзацi'j ....... _._ .1. .

...!



/

I 9

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

у тому ЧИСJ'1iза кордоном[----- Гlерелiк фi"Энсових зобов'язэнь

l
54. ДоБРОВiльне страхування i

.•.•........................................•.•..•............................. с ...•

1

.................=:=.............)

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансоВi зобов'язання

155.
I
56.

Недержавне пенсiйне забезпечення ........-.1
Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна : j

·········~_···t ' ,- ~ _ _-

. !
!
i
j

............... \.. - - ~

57. Погашення основноl суми позики (кредиту) \
. . . ,-- -, ..-" + . - ..............................+-,....

58. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

....................................................j .

Iншi не зазначенi у роздiлах III-V витрати '
. ..L _ _ ..1 _ .

-59.

Б. фiнансовi зобов'язання членiв CiM''1декларанта (грн)

I

Усього у тому числi зэ кордоном
[

Перелiк фi"энсових зобов'язань

. -----------------------4-------+----------1

60. Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Погашення .основно·' суми позики (кредиту)63.

64. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацП вiдомостей

r1S" дe/tЦ 1~7L
11 ........••.•..•.•...•........ . •••..•••.. .-r ~l/ . 20/ ..~P.
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Примiтка, 1, Декларацiя заповнюеться i подаетl1CЯособами, зазначеними у пунктi 1 i
пiдпунктi "а" пункту 2 частини першо'j статтi 4, та особами, заЗ'Наченими в абзацi першому
частини першо'j статтi 11 Закону Укра'iни "Про засади запобiгання i протидi'j корупцi'l"', При
цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першо'j статтi 11 цьогЬ Закону,
BiAOMOCTiщодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацi'j не зазначаються,

2, Декларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорнога кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання внесених
вiдомостей,

3, У позицi'j l' У разi, якщо декларантом 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 сво'!' 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'jни, -
у деклараЦГj зазначаються серiя та номер паспорта громадянина Укра'iни,

4, У позицi'i 2 зазначаються BiAOMOCTiщодо мiсця проживання iз зазначенням aдpec~
житла на кiнець звiтного року,

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiально'j одиницi (адреса житла) зазнала у
звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Укра'jни - декларанта, -
зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацi'j,

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

6, У позицi'i 4 зазначаються BiAOMOCTiвiдповiдно до абзацу десятого част~ни першо'i
статтi 1 Закону Укра'iни "Про засади запобiгання i протидi'i корупцi'j",

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

8, У разi BiAcYТHOCTiокремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк,
9, BiAOMOCTiщодо фiнансових сум заокруглюютьс~ 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'i iноземно'j валюти, установленим Нацiональним банком Укра'iни на день
проведення фiнансово'i операцi'j,

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, якщо разова ВИТР<=lта(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 устанав, товариств, пiдприемств, органiзацiй тоща, з
якими у декларанта чи членiв йога CiM"jнаявнi вiдповiднi вiдносини,

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

13, Бланки декларацi'i виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHiCTpiB Укра'iни
порядку,

14, У разi якщо суб'ект декларування не може одержати iнформацiю про майна,
доходи, видатки та зобов'язання фiнансового характеру члена ciM''i, якого мобiлiзовано
вiдповiдно до указу Президента Укра'iни, декларацiя за 2014 piK заповнюеться без
урахування iнформацi'i, HeBiAoMo'j суб'екту декларування, У такому разi суб'ект
декларування разом iз декларацiею подае пояснювальну записку довiльно'j форми, в якiй
зазначае, якi саме позицi'j декларацi'i не заповненi, та пояснюе причини 'jx незаповнення,
Суб'ект декларування зобов'язаний подати уточнену декларацiю за 2014 piK не пiзнiше 30
рабочих AHiB з моменту усунення обставин, якi перешкоджали йому одержати необхiднi
AaHi,

{Декларацiя iз змiнами, вHeceHuми згiдно iз Законами J(g 224-VII вiд 14.05.2013, J(g 406-VII
вiд 04.07.2013, J(g 610-VIII вiд 15.07.2015}


