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Додаток

до Закону Украiни
"Про засади запобi:rання

i протидii.корупцii"
вiд 7 квiтня 2011 року

N!3206-VI

ДЕКЛАРАЦIЯ .
про-майно, доходи, витрати i зобов!язання фiнансового-харак:rеОv·..---- •••••iiiiiiii

за 20 1.2.. piK

Роздiл 1.3агальнi вiдомостi

1.

(nрiэвище, Iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоТ картки ма'гника податкiвlсерiя та номер паспорта rpoмадянина Украiни - декларанта)

2. Мiсце проживання: ~•.. -

I " .__ .•... "'"_
1-- ..

(поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

"0-"' ;"'J!'I.

~"~"",,

/
4. Члени ciM''f декларанта:

Прiэвище, iнiЦiали, дата народження
РеЕ:страцiйний номер облiково"( картки

платника податкiвl серiя
та номер паспорта rpoмадянина Укра!ни

CтyniHb ЭВ'яэку

• :"" J .J

, --
H~

';.'.Jёo~

,~r".jй.~

..
~ .- -, .-"-

....- , - "

.~~
, ,"__"~.s~

~;:~~
...j!l. ••••••..:".....•1
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Роздiл 11.Вiдомостi про ДОХОДИ

д. Одержанi (HapaXOBaHi)з ycix джерел в YKpa'fHi

. декларанта членiв ciм'Т

Сума одержаного (нарахованого) доходу .~:,,";'-i1i
Перелiк AOXOAiB

5. 3агальна сума СУКУПНОГОдоходу, гривнi, У T~Ч.: 1()39j
6. заробiтна плата, iHwi виплати та винагороди, HapaXOBaHi 681ft

(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового ./
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх

7. дохiд вiд викладацько'f, науковоТ i творчо'f дiяльностi,
медично'f пракrики, iHcTpyкropcbKo'f та суддiвсько'f
пракrики iз спорту

,~

8. авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацi'f :{-.

майнових прав iнтелекrуально'f власностi
r--

9. дивiденди, прЬценти ,..--

10. матерiальна допомога ..

11. дарунки, призи, виграшi

12. допомога по безробiттю -
13. алiменти -- ,...-

14. спадщина -~
---- ---

15. cтpaxqBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, ВИКУпнl
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за ---
договором. страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

·16. дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна --
17. дохiд вiд провадження пiдприемницько'f та незалежно'i

професiйно'f дiяльностi
•• ~,-;>;~

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

. 19. дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користування) майна

20. iншi види доходiв (не зазначенi у позuцiях 6-19) ID393 ьОООО
---
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Б. Одержанi (HapaXOBaHi)з джерел за межами УкраIни дек.парантом

21.

Роэulр доходу

Наэва краТни
в iноэеuнiй валютl перерахованого у гривнl

..

---- ~-- -
.

.
M~ ___

В. Одержанi (HapaXOBaHi) з джерел за межами УкраIни членами CiM'I дек.паранта

P~.Ulp доходу

Назва краТни
перерахованого у гривнlв Iноэеllнiй валютl

22.

.,..

..';.

;..,~-:t
~~J~~.."".:. ~"

,~.
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Роздiл 111.Вiдомостi про He~YXOMe майно
, .•.

- '.. '""'"
д. Майно, що перебува. у власност;, в оренд; чи на ;ншому прав; користування декларанта, •"А

та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним .
Сума витрат (грн) на :~,:!

Перелiк об'&ктiв Мiсцезнаходження об'&кта (краТна, адреса) 3агальна моща оренду чи - ;~~

(кв. м) придбання
на IHwe право ._.

у власнiсть .-
---

о користування

- - - -
23. 3емельнi дiлянки

- -- -- --
24. Житловi будинки

~-'с '-'-:.....•
А. •• ~~..•.. '~,;.

.li- -- -- I~
25. Квартири

-_.,;. оф

-,

- -- - --
26. Садовий (,r:1ачний)

будинок

--- -- - --
27. Гаражi

~.~~~

~I..----- - -- - ..::-1

28. Iнше нерухоме
майно
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в opeHAi чи на iншому правi користування
членiв ciM''j декларанта

.-
29. 3емельнi дiлянки

ЬО ~t,.-и-

Перелiк об'ектiв Мiсцеэнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна плаща (кв. М)

-------------------------------j----------------------------~

зо. Житловi будинки

~ f..'i.;;-<=-- -j_--,- --!

-
31. Квартири

32. Садовий (дачний)
будинок

33. Гаражi

.34. Iнше нерухоме
майно

..
4,4

...• ~ё~~

. -, ~
.,. :1-?~

. --:·~,~·~ftf~

~'~~

,f~:~~~

. ..,.
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Роздiл IV. Вiдомостi про TpaHcnopTHi засо6и

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на Ix придбання (користування)

Сума витрат (грн) на

ПереЛiК Марка/модель

транспортних эасобiв (об'ем цилiндрiв двигуна. куб. см. потужнiсть PiK випуску орендучи

двигуна.кВт.доажина.см)
придбання

на IHwe право
у власнiсть. користування .~.-

---- - -- -
, ;

'.

35. Автомобiлi ' ",..•.,.
легковi ~--_..~

'~I'~
---- . -__ о

~ -
36. Автомобiлi

вантажнi
(спецiальнi)

-
-- ~ ~ -

37. Воднi засо~и
.1: :J.::*-

"- '~':t>r ,A~ ••

:1,1'1:
.---- -- - ----

38. Повiтрянi судна

..

---- -- ~ ---
39. Iншi засоби

,.. ..•.:(;~;.::~

.- c_.ц~I( ..
I~

I,
:
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Б. TpaHcnopTHi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому npasi
. користування членiв ciM'"jдекларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуекуПерелiк транспортних засобiв

40. Автомобiлi легковi

41. Автомобiлi вантажнi
(спеЦi~лЬНi)

-
42. 80днi засоби

-
43. Повiтрянi судна

44. Iншi засоби
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Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi пап ери та iHwi активи
~

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

Перелiк УСЬОГО' у тому числi за кордоном
li' ~~~.~'~i; Ir . '.;

... -~"

45. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших - --
фiнансових установах, у т. Ч.: ;4. ·:·';;4

'46. вкладених у звiТНОМУроцi ,...--- - . ·1::

47. Номiнальна BapTiCТbцiнних nanepiB, у т. Ч.: ---- -
48. придбаних у звiтному роцi ~ ~

49. Розмiр BHecKiBдо статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,

.----- ~
органiзацi'f, у т. Ч.:

50. внесених у звiтному роцi ,...-- --
Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

членiв CiM''fдекларанта (грн) . . - ;;

~~\:.:
1...:ii

Перелiк УСЬОГО у тому числi за кордоном !

1!Ci' 1:-;
51. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

..-
фiнансових установах --

L'Z"';.ii
"'v>f

52. Номiнальна BapTicTb цiнних nanepiB - '.--
53. Розмiр BHecKiBдо статутного (складеного)

капiталу товариства, пiдприемства, - -
органiзацi'f

.'.~.~.•.
'1~~
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Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зо60в'язання

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

'54.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього У ТОМУ чиcnl за КОРДОНОМ.
Добровiльне страхування .--- ---

.
Недержавне пенсiйне забезпечення ...---' --
Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна .---' -
Погашення основнот суми позики (кредиту) - -
Погашення суми процентiв за позикою - --(кредитом)

IHwi не зазначенi у роздiлах III-V витрати -" -

55,

56.

57.

58.

59.

Б. фiнансовi зобов'язання членiв CiM''iдекларанта (грн)

60.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у ТОМУ чиcni за КОРДОНОМ.
Добровiльне страхування -' --
Недержавне пенсiйне забезпечення ~, --

1--

Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна - --
..

Пога~ення основнот суми позики (кредиту) - -
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) -' --

61.

62.

63.

Засвiдчую правильнiсть ,аэначених у цiй Декларацi'i вiдомостей

20 /6 р.
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Примiтка, 1, Декларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними y'~'
пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першо'i статтi 4, та особами, зазначеним~~ -,
абзацi першому частини перwо'j статтi 11 Закону Укра'jни "Про засади запобiгаННfj
лротидi'i корупцi'I1', При цьому ОСl?бами, зазначеними в абзацi першому чаСТИН\r1,
першо'j статтi 11 цього Закону, вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацi'i
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'j 1 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 вiд прийняття
реестрацiйного номера облiково'j картки платника податкiв та повiдомив про цe,,~
вiдпо!3iдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку У паспортi громадянина ,,',...•с.'

Укра'jни, 1'_ у декларацi'j зазначаються серiя та номер паспорта громадянин~<;:'~
Укра'iни,

- 4, У позицrj 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначен"
адреси житла на кiнець звiтного року,'

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

5, У позицi'i 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант, __ ------ _

6, У. позицi'j 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першо'i статтi' 1 Закону Укра'jни "Про засади запобiгання i протидi'j корупцi'I1',

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

8, У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться
прочерк,

9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi, .
10, У полi "перерахованого угривнi" у п'озицiях 21-22 i полi "у тому числi за~'~~

кордоном" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом ГРИВI::!J'
вiдповiдно'i iноземно'i валюти, установленим Нацiональн~м банком Укра'iни на"
день проведення фiнансово'j операцi'i,

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 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''j наявнi
вiдповiднi вiдносини,

12, Достовiрнiсть внесених до дек.rlарацi'j вiдомостей засвiдчуеться пiдписом .~,- , -t
декларанта та зазначенням дат и 'П заповнення,

13, Ьланки декларацi'j виготовляються. у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB.~ ~Aitt~
Укра'iни порядку, ,"; 1f~

{Декларацiя iз змiнами, внесен ими згiдно iз Законами.м 224-VII вiд 14.05.2013,.м
406-VII вiд 04.07.2013}

•• '0 -.,,;:.;~


