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i протидir корупцir''

вiд 1 квiтня 20LI року
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дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобор'язання фiнансового характеру
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Роздiл l. Загальнi вiдомостi
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2. Мiсце проживання: { ilгjq \ khХВrru"- рý t,,

з посада: =ff.*6r*.ý

4, Члени ciM'T декларанта:

ц=цч

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
РеестрацiйниЙ номер облiковоi картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни

lt,lruoilLl
}t7/qplwo
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

реалiзацtТ

rJ"lд
11,

12.

i

]

: допомога по безробiтгю

,l3,

] cTpaxoвi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
: суми та пенсiЙнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхуван ня, недержавного пенсi й ного

, забезпечення та пенсiйного вкладу

16.

,l7.

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декла ранта членiв ciM'T

заpoбiтнаплата,iншiвиплатИтaвИHаГopoди,нapаxoванil

!"#"ffi,}#:ЖЖJ}""'оТ;д:3оi" 7ьт "Jfl""т;:,lъоl*чlt, з ) Ll 5f
зазначе_нu.\, v 1;1озцчр_17, 8)

g85цJiq3#ч с+

5.

ь.

7, дохiд вiд викладацькоТ, HayKoBoi' i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, tHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ
практики iз спорту

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

алiменти

спадщина

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприомницькоТ та незалежноI
професiй Hoi дiял bHocTi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна l4oj
iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)20.
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

21.

|--"--"--,*_..-_.._,------__--_,,,,,

|--"--"-"_-_____.'---____--------

:---*--_-____--"____-_---___,-.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'i'декларанта

22

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахOваного у гривнi

i

i

, * 
|tpu,V "

|' 3о_|ОО *,рt 8tю

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi



Роздiл ]Il. В]домостi про нерухоме майно

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

3емельнi дiлянки

2в,

27,

lнше нерухоме
майно

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

Житловi будинки

4

23.

24.

25.

28.

3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

itrбф

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

1*--
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
член iB ciM'T декларанта

с. Е;6UrdоЬ ила:
29. 3емельнiдiлянки (_ /{

i

30. Житловi будинки

i

:

32. i Садовий (дачний)
будинок

.

]

i

33, : Гаражi

]

i

i

l.,,,,,,

lнше нерухоме
майно

е r!6ьý,Ь"-
Ё. rr'а ед49&Lаъ.--

!Ь t3

31.

з4,

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'Oкта (кра]'на адреса) Загальна площа (кв, м)

ý5/л0
,lV,/"CC

8оо

8yu 9ь

Квартири
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Автомобiлi
легковi

Роздiл lV. Вiдомостi про транGпортнi засоби

декларанта, та витрати декларанта Hi

]

IПерелiк ] Марка/модель

транспортних засобiв | {Об еМ ЧИЛiНЛРlВ ДВИгуна куб, см, потужнtсть,I
l двигуна, кВт, довжина, см)
I

l
I

|с: {"zoe-yl be>l,, и gc
, u1 г,

Автомобiлi a,VL
легковi

Автомобiлi :

вантажнl i --." "

(спецiальнi) 
i

:

]

]

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

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

38. Повiтрянiсудна 
i

39, lншiзасоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'е[4 цилiндрiв двигуна, куб, см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

cl {юеи be>l: ц



Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

40.

41.

42,

43.

i

ц lHt

]

.

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

r,

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

a-t

, Воднi засоби

i

:

I

Повiтрянi судна

lншi засоби

1



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 аtсивiв (грн)

47.

49.

vyl qг

50 , внес€

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

5,t.

5з.

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч,:

_,"

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т, ч,:

придбаних у звtтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства. пiдп риемства,
органiзацit, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

членiв сiм''Г декларанта (грн)

Перелiк Усього у тому числl за кордоноlи

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдп риемства,
органiзацii

Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

54.

55.

56

57.

58,

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне страхування q-.*"

Недержавне пенсiйне забезпечення 
.

i

Утримання зазначеного у роздiлах lIl-V майна 
,

Погаш9ння ocHoBHol суми 
1озики 

(к9елиту) 
.

Ш:i;:fficyМипpoцeHT:вЗапoзИкoю

lншlне зазначенi у роздiлах |]|-V вwтрати i

в



Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацiТ вiдомостей

Примiтка , 1, Щекларацiя заповнюеться i подаеться особами,
3а3наченими у пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та
особами, 3а3наченими в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 1 1 3акону
укратни "про засади запобiгання i протидiт корупцiт". При цьому особами,
3азначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 цього 3акону,
вiдомостi щодо витрат (вшадiв/внескiв) у декларацiт не зазначаються.

2, !екларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе
вiльне читання внесених вiдомостей.

З. У позицiТ 1 у разi, якlло 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 своl' релiгiйнi переконання вiдмовився вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та
повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у
паспортi громадянина УкраТни, - у декларацiТ зазначаються серiя та номер
паGпорта громадянина УкраТни,

4. У позицiТ 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз
зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса
житла) зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна ,l,{ gt{

Погашення основноl' суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


