
Додаток до Закону Украгни 
"Про засади запобл_гання 

i протидл.! кор упц И " вл_д 7 квл.тня 

2011 року 

№ 320 6-VI

ДЕКЛАРАЦ1Я

про майно, доходи, витрати i зобов’язання (финансового характеру

за 20 l . h . L  piK

Роздт I. Загальш вщомост1

(пр1звище, [|и’я, по батьков1, реестрацмний номер облтовот картки платника податюв/сер1я та номер паспорта громадянина Украши -  декларанта)

2. Мюце проживания

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

3. Посада: ^лг^=^\

"У э ^

4. Члени c iM ’T декларанта:

‘ ‘ .Л.I.
СтупЫь зв’язку Пр1звище, 1н|ц1али Реестрацжний номер облюовоТ картки 

платника податюв/ cepifl та номер паспорта 

фомадянина УкраУни
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Роздш II. В щ о м о сп  про доходи

А. Одержан! (нараховаж) з ycix джерел в УкраТж

Перелт доходов Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члеыв ciM’T

5. Загальна сума сукупного доходу, гривж, у т. ч.: 4 0 4  ^ 3  в -—

6 заробана плата, mini виплати та винагороди, нараховаж 
(виплачеж) декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору (кр/'/и виплат, 
зазначених у  позиц 'тх 7, 8)

1о ^

7. дохщ вщ викладацькоТ, науковоТ i творчоТ д1яльносп, 
медичноТ практики, тструкторськоТ та суддюськоТ 
практики i3 спорту

—

- -—

_____

___-------

____ —

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначен! у Ц1й позицм доходи)

8. авторська винагорода, iHLui доходи вщ реал1зацм 
майнових прав Ытелектуально! власносп

-------- - —

9. дивщенди, проценти -—

10. матер1альна допомога -—

11. дарунки, призи, виграил -—

12. допомога по безробггтю --------- -—

13 ал1менти .-------- -—

14 спадщина 9____ —

15. страхов! виплати, crpaxoei вщшкодування, викупж 
суми та пенсмж виплати, що сплачеж декларанту за 
договором страхування, недержавного пенсшного 
забезпечення та пенайного вкладу

—

16 дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна -—

17 дохщ вщ провадження пщприемницькоТ та незалежноУ 
професмноТ д1яльносп

18. дохщ вщ вщчуження ц1нних nanepiB та корпоративних 
прав

—
i

19. дохщ вщ передач! в оренду (строкове володшня та/або 
користування) майна

20. mini види доход1в (не зазначен! у  позицш  6-19)
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Б. Одержан! (нарахованр з джерел за межами УкраТни декларантом
Назва кра'Гни

21 .

Po3Mip доходу

в 1ноземн!и валют! перерахованого у гривш

В. Одержан! (нарахован1) з джерел за межами УкраТни членами ciM’T декларанта
Назва краГни

22

Po3Mip доходу

в тоземши валют! перерахованого у гривш

Р о зд т III. BiflOMOCTi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власносп, в opeHfli чи на тш ом у npaei користування декларанта, 
_______ та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним_______

Перелк об’еклв М1сцезнаходження об'екта (кра'1'на, адреса) Загальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання у 

власнють

оренду чи на 

Ыше право 

користування

23.

24.

Земельш дтянки

Житлов1 будинки
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Б. Майно, що перебувае у власносп, в оренд1 чи на Ышому npaei користування члеыв c im ’T 

________________ декларанта
Перел1к об'ект1в Мюцезнаходження об’екта (крата, адреса) Загальна площа (кв. м)

29.

30.

31.

32

33

34

Земельж дтянки

Житлов1 будинки

Квартири

Садовий(дачний) 
будинок

Гараж!

1нше нерухоме 
майно
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Роздш IV. BiflQMocTi про транспорты засоби

А. Транспортн1 засоби, що перебувають у власносп, в оренд1 чи на Ышому npaei користування 
_____________декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)_______
Перелк транспортних 

3aco6ie

Марка/модель (об’ем цилЫдр^в двигуна, куб. 

см, потужнють двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску Сума витрат (грн) на

придбання у оренду чи на 

iHiue право 

користування

35. Авто м об mi 
легков1

36. Автомоб mi
вантажж
(спец1альж)

37.

38

39.

BoflHi засоби

Повпряж судна

iHLui засоби

Б. Транспорты засоби, що перебувають у власносп, в opeHfli чи на Ышому npaei 
користування члежв cim ’T декларанта_____

Перел1к транспортних засоб!в Марка/модель (об’ем цилшдр1в двигуна, куб. см, потужнють 

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

40

41 .

ABTOMo6mi легкое!

Автомобт1 вантажж 
(слец1альж)
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_______ Р о зд т У. BiflpMocTi про вкпади у банках, ц ж т  папери та imui активи__________

А Вклади у банках, цЫж папери та iHLui активи, що перебувають у власност1 декларанта, та

45.

46.

47

48.

49.

кп 

Б. Вклади у банках, qiHHi папери та iHLui активи, що перебувають у власносп члежв ciwi’i 
____________________________ декларанта (грн)______________ ___________________

Перелю Усього у тому числ1 за кордоном

Сума ко п те  на рахунках у банках та Ыших 
ф нансових установах

-------

НомНальна вартють цшних nanepie --------------- " -------'

Po3Mip внеск1в до статутного (скпаденого) 
кашталу товариства, пщприемства,
орган i3ai4i'f

-----------

витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)
Перелж Усього у тому числ1 за кордоном

Сума коигпв на рахунках у банках та iHLunx 
ф,нансових установах, у т. ч.:

вкладених у званому poqi ------------ •-------- -

Номинальна вартють ц1нних nanepiB, у т. ч.: ,_________

придбаних у званому poqi -------- ■

Po3Mip внеск1в до статутного (складеного) 
капралу товариства, пщприемства,
орган(зацм, у т. ч.:

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

внесених у званому poqi ----------- -
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Р озд т VI. Вщомосп про фшансов1 зобов’язання

А. Фшансов1 зобов’язання декла ранта та iHiiii його витрати (грн)
nepeniK фтансових зобов’язань Усього у тому чиая за кордоном

54. Добровтьне страхування ■-----------

55. Недержавне пенемне забезпечення ------- ------------~

56. Утримання зазначеного у роздтах III—V майна ---------- -

57. Погашения основноУ суми позики (кредиту) ---------^

58. Погашения суми процекпв за позикою
(кредитом)

-------------- •-------- -

59. 1нш! не загначеж у роздтах III—V витрати -----------

Б. Фшансов1 зобов’язання члеыв c iM ’i декларанта (грн)
flepeniK фтансових зобов'язань Усього у тому чиая за кордоном

Добровтьне страхування ------------- - ------ „

Недержавне пенемне забезпечення '------------ - -------- -

Утримання зазначеного у роздтах III—V майна ------------- ------

Погашения основноУ суми позики (кредиту) --------------- ---------^

Погашения суми проценте за позикою
(кредитом)

-------------- ■-------- -

у цм Деклараци вщомостей

. М  • т д « . Г м д д З  _  2 о / 5 р -
(пщпис)

П римака. 1. Декларашя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у пункт! 1 i тдпункп "а" пункту 2 частини 

перше! статп 4, та особами, зазначеними в абзаш першому частини першоУ статп 11 Закону Украши "Про засади 

занобнанпя i протид1У корупцп". При цьому особами, зазначеними в абзаш першому частини першо! статт! 11 цього Закону, 

виюмос : щодо виграт (вклад1в/внесюв) у деклараци не зазначаються.

2. Декларант заповнюе декларацш власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору 

таким чином, що забезпечуе вшьне читання внесених вщомостей.

? У  пезищ! 1 у pa3i, якщо декларантом у звггному рощ змшено пр1звшце, 1м’я, по батьковЦ епочатку зазначаеться нове 

пр1звище, iM’H, по батьков1, а у дужках - попередне пр1звище, iM% по батьковг

Лхщо декларант через сво! релнзйш переконання вщмовився вщ прийняття реестраш иного номера облково! картки 

платника податюв та повщомив про це вщповщний орган державно! податково! служби i мае про це вщмггку у nacnopTi 

громада и,i,-а Украши, - у декларащУ зазначаються сер!я та номер паспорта громадянина Укршни.

4 У пезищ! 2 зазначаються вътомоеп щодо мкця проживания i3 зазначенням адреси житла на кшець звгоюго року.

V раз! якщо назва адмш1стративно-територ1ально! одинищ (адреса житла) зазнала у звпному рощ змши, що не 

вщображено у nacnopTi громадянина Укра!ни - декларанта, - зазначаеться гакож назва станом на дату заповнення декларащУ.

i . V  <щп 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе декларант.

Ь. У лозицп 4 зазначаються вщомосп вщповщно до абзацу дев’ятого частини першоУ стагп 1 Закону Украши 'Про 

засади здпобп ання i протидн корупцп".

7. Вщомосп щодо реестращйного номера облжово! картки платника податкм в або cepi! та номера паспорта 

громадянина Украши, що зазначаються у позищях 1 i 4, та щодо мiсцезнаходження об’екта, що зазначаються у позициях 2 та 

23-34. кформащею з обмеженим доступом i не пщлягають оприлюдненню.

У paji BiAcyTHOCTi окремих вщомостей у вщповщному пол1 ставиться прочерк

‘ . Вщомосп щодо фшансових сум заокруглюються до гривш.

.0. У пол1 "перерахованого у гривш" у позищях 21-22 i полi "у тому числ1 за кордоном" у позищях 45-64 

зазначаються вщомосгп за офщшним курсом гривш до вщповщноУ шоземно! валюта, установленим Нащональним банком 

Укра'пв in ■ а. ь-роведення фшансово! операцп.

1 1. Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власшсгь/оренду чи на шше право користування" у позищях 23-28, 35- 

39 i п о ... "усього" у п о зи щ я х  46, 48, 50, 56 та 59 заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнш i3 зазначених 

позищй v зьгыому рощ дор1внюе або перевищуе 150 тис. гривень.

12. Достов1ршсть внесених до декларащУ вщомостей засвщчуеться гпдписом декларанта та зазначенням дати П 

заповненш!.

Б.и.нки деклараци виготовляютьея у визначеному Кабшетом MiHicTpie Украши порядку


