Додаток
до Закону Укра'ши
"Про засади запоб1гання
i протиди корупци"
вщ 7 кв1тня 2011 року
№ 3206-VI
ДЕКЛАРАЦ1Я
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фЫансового характеру
за 20
piK
Розд1п I. Загальш вщомосп

(провище, 1м’я, по батьков!, реестрац|йний номер обгаково! картки платника податюв/сер1я та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

2.

Мюце проживання:

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

3.

Посада:

с

/* /.

C 7~/

4.

Члени ciM’Tдекларанта:

2

Роздш II. BiAOMOCTi про доходи
А. Одержан! (нараховаы) з ycix джерел в Укра'1'Hi
Сума одержаного (нарахованого) доходу
. Перел1к доход1в
члеыв cim ’Y

декларанта

Загальна сума сукупного доходу, гривы, у т. ч.:
заробггна плата, iH Liii виплати та винагороди, нараховаы
(виплачеж) декларанту вщповщно до умов трудового
або цивтьно-правового договору (KpiM виплат,
зазначених у позищях 7, 8)
дохщ вщ викладацько!', науковоТ i творчо'Г д1яльносп,
медичноТ практики, ЫструкторськоТ та судфвськоТ
практики i3 спорту

4i f , 031

u s //

11£ 03 1

m

u

--------

------

(назва закладу, установи тощо в яких одержано (нараховано) зазначён! у ц!й позйцП доходи)

8

авторська винагорода, iHrni доходи вщ
майнових прав ЫтелектуальноТ власносп

9

дивщенди, проценти

реал1зацм

.—
•------

—

-------

10

матер1альна допомога

11.

дарунки, призи, виграш1

_____

12.

допомога по безробггтю

------

-—

13

ал1менти

-—

•-----

14

спадщина

-—

—

15

страхов! виплати, страхов! вщшкодування, викупж
суми та пенайы виплати, що сплачен1 декларанту за
договором страхування, недержавного пенайного
забезпечення та пенайного вкладу

------

16

дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна

—

17

дохщ вщ провадження пщприемницькоТ та незалежноТ
профеайно!' д1яльносл

------

■

18

дохщ вщ вщчуження цжних nanepie та корпоративних
прав

-—

•— —

19.

дохщ вщ передач! в оренду (строкове володжня та/або
користування) майна

-----

20.

iHLui види доход1в (не зазначен/ у позиц/ях 6-19)

•—

-—

-------

-------•------
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Б. Одержан! (нараховаы) з джерел за межами У крати декларантом
Розыф доходу
Назва краТни
в 1ноземн1й валют!

перерахованого у гривн

---------

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

В. Одержан! (нараховаы) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта
Poauip доходу
Назва краТни
в 1ноэемнш валют!

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

перерахованого у гривы
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Р о зд т III. Вщомосп про нерухоме майно
А. Майно, що перебувае у власносл, в оренд1 чи на Ышому npaei користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Сума витрат (фн) на
Перелш об’екпв

Мйсцезнаходження об'екта (кража, адреса)

Загапьна площа
(кв. м)

придбання
у власн1сть

орендучи
на Ыше право
користування

-----

------

------

—

_—

----

-----

—

—

Земельж дтянки

*—

Житлов1 будинки

Квартири

-------

—

•-----

-----

Садовий(дачний)
будинок

--------

------

Гараж1

------ --

1нше нерухоме
майно

-—

----

—
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Б. Майно, що перебувае у власносп, в оренд1 чи на жшому npaei користування
члежв ciM’i декларанта
П ер етк

o6’eKTiB

М1сцезнаходження об’екта (кра та , адреса)

-----

Загальна площа (кв. м)

-----

Земельж дтянки

—

------- -

Житлов1 будинки

•—
Квартири

--------Садовий(дачний)
будинок

-------Гараж1

---------

1нше нерухоме
майно

------- -

6
Роздт IV. BiflOMQCTi про транспорты засоби
А. Транспортн1 засоби, що перебувають у власносп, в оренд1 чи на Ышому npaei користування

7
Б. Транспорты засоби, що перебувають у гласности, в оренд1 чи на Ышому npaei
користування члеыв ciM’Tдекларанта
Марка/модель
Перел1К транспортних засоб1в

(об’ем цил1ндр1в двигуна, куб. см,

PiK випуску

потужн1сть двигуна, кВт, довжина, см)

---------

40.

А в т о м о б ш 1 л е гко в 1

41.

А вто м о б т1 ван таж ы

-------— .

(спец1апь№ )

---------

42.

В одш засоби

-----------43.

П о в ггр я ы с у д н а

—

44.

----------

iHLUi з а с о б и

—

----------

V
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Роздш V. BiflOMOCTi про вклади у банках, uiHHi папери та iHUii активи
А. Вклади у банках, qiHHi папери та iHiui активи, що перебувають у власност1
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)
ПepeniK

Усього

у тому чисп1 за кордоном

-------

------ -

45.

Сума кошлв на рахунках у банках та Ыших
фЫансових установах, у т. ч.:

46.

вкладених у звггному роц1

47.

НомЫапьна варт1сть цЫних nanepie, у т. ч.:

-------

48.

придбаних у звггному poqi

-------

49.

Po3Mip внесюв до статутного (складеного)
капггапу товариства, пщприемства,
орган1зацм, у т. ч.:

50.

внесених у звпхому poui

*-----

---------

--------

—
"

гг

Б. Вклади у банках, uiHHi папери та iHiui активи, що перебувають у власносп
член1в ciM'T декларанта (грн)
Перелж

51.

Сума кошт1в на рахунках у банках та Ыших
ф1нансових установах

52.

Ном1напьна варт1сть цтних nanepie

53.

Po3Mip внесюв до статутного (складеного)
капггалу товариства, пщприемства,
оргажзацм

Усього

-------—

-----

у тому

числ! за кордоном

--------

ч.
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Р о з д т VI. В ш ом осл про фшансов1 зоб ов’язання
А. ФЫансов1 зобов’язання декларанта та iHiui його витрати (грн)
Перелш фшансових зобов'язань

Усього

у тому числ! за кордоном

-—

•
—

54

Добровтьне страхування

55.

Недержавне пенсмне забезпечення

.—

--------

56.

Утримання зазначеного у роздтах III—V майна

-—

•-------

57.

Погашения основноТ сумм позики (кредиту)

58.

Погашения суми процекпв за позикою
(кредитом)

---------

59.

iHLui не зазначеН у роздтах III—V витрати

.—

-—

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

Б. Ф1нансов1 зобов’язання члеыв ciM’Tдекларанта (грн)
Перелш ф1нансових зобов’язань

Усього

,--------

60

Добровтьне страхування

61.

Недержавне пенсмне забезпечення

62

Утримання зазначеного у роздтах III—V майна

63.

Погашения основноТ суми позики (кредиту)

,----------

64.

Погашения суми п р о ц е н т за позикою
(кредитом)

,---------- —

у тому числ1 за кордоном

------

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

--------

--------
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Примггка. 1. Декларац|'я заповнюсться i подаеться особами, зазначеними у
1 i пщпункп "а" пункту 2 частини першоТ статп 4, та особами, зазначеними в
абзац1 першому частини першоТ CTarri 11 Закону УкраТни "Про засади запоб1гання i
протиди корупцГГ. При цьому особами, зазначеними в абзац! першому частини
першоТ CTarri 11 цього Закону, вщомост1 щодо витрат (вклад1в/внесюв) у декларацм
не зазначаються.
2. Декларант заповнюе декларац1ю власноручно чорнильною або кульковою
ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе втьне читання
внесених вщомостей.
3. У позици 1 у раз1, якщо декларантом у звггному poLii змтено пр1звище, iM’fl,
по батьков1, спочатку зазначаеться нове пр1звище, iM’fl, по батьков1, а у дужках попередне пр1звище, 1м’я, по батьковг
Якщо декларант через своТ релтйы переконання вщмовився вщ прийняття
реестрацмного номера облжовоТ картки платника податмв та повщомив про це
вщповщний орган доход1в i 36opiB i мае про це вщм1тку у nacnopTi фомадянина
Украши, - у декларацм зазначаються cepifl та номер паспорта громадянина
УкраТни.
4. У позицп 2 зазначаються вщомост1 щодо м1сця проживания i3 зазначенням
адреси житла на юнець зв1тного року.
У pa3i якщо назва адмЫ1стративно-територ1альноТ одиниц1 (адреса житла)
зазнала у званому poui зм1ни, що не вщображено у nacnopTi фомадянина УкраТни декларанта, - зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацм.
5. У позицп 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.
6. У позицп 4 зазначаються вщомост1 вщповщно до абзацу десятого частини
першоТ CTarri 1 Закону УкраТни "Про засади запоб1гання i протидп корупцГГ'.
7. Вщомост1 про довжину транспортного засобу зазначаються лише у
позиц1ях 37, 38, 42 i 43.
8. У pa3i вщсутност1 окремих вщомостей у вщповщному пол1 ставиться
прочерк.
9. BiflOMOCTi щодо фтансових сум заокруглюються до фивж.
10. У noni "перерахованого у фивнГ у позиц1ях 21-22 i noni "у тому числ1 за
кордоном" у позиц1ях 45-64 зазначаються вщомост1 за оф1ц1йним курсом гривн1 до
вщповщноТ iH03eMH0T валюти, установленим Нац1онапьним банком УкраТни на
день проведення фшансовоТ операци.
11. Поле "сума витрат (фн) на придбання у власнють/оренду чи на 1нше
право користування" у позиц1ях 23-28, 35-39 i поле "усього" у позиц1ях
46, 48, 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожн1й
i3 зазначених позиц1й у званому роц1 дор1внюе або перевищуе 80 тис. фивень.
111. У полях "Усього" та "у тому числ1 за кордоном" у позиц1ях 45-64
зазначаеться повне найменування банюв, Ыших фЫансових установ, товариств,
пщприемств, орган1зац1й тощо, з якими у декларанта чи члеыв його ciM’T наявн1
вщповщн1 вщносини.
12. Достов1рнють внесених до декларацп вщомостей засвщчуеться пщписом
декларанта та зазначенням дати н заповнення.
13. Бланки декларацм виготовляються у визначеному Кабжетом MiHicrpiB
УкраТни порядку.
nyHKTi

IЦекларацш h змтами, внесеними зггдно о Законами № 224-VII eid 14.05.2013, М
406-VIIeid 04.07.2013}

