
Шолаток
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцir"

вiд 1 квiтня 201L року
N! з2 0 6*VI

дЕклАрАцlя

2. Мiсце проживання:

(лрiзвище, iм'я, по батьковi, реострацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

Роздiл l. Загальнi вiдомостi

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

Члени ciM'T декларанта:

Стулiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Ресстрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни

i lt+

Посада:
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А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3aгaльнacyMacyкyпHoГoдoХoдy,гpИвнi,yт.ч.:|ý-

i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaнi i
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

8.

9.

10.

11.

12,

13.

14.

,l5.

ъ

{6.

17.

майнових прав iнтелекгуальноl власностi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiтгю

алlменти ; _ | ._------ i

:iI

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi ] i icyMИтаneнciЙнiвиnлатИ,ЩocплаЧeHiдeклаpантyзаi
договором страхування, недержавного пенсiйного i i i

забезпечення та пенсiйного вкладу i ,

:дoxiДвiдпepeдачiвopeндy(cтpoкoвeвoлoдiннята/абoii
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,l9.

20.
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

21.
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciц'T декларанта

22.

Наэва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у rриввl

l

з

7"
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

йвaeyBлacHocтi,вopeндiчинaiншoмyпpaвiкopиcтyBaHнядeклapaHтa'
тЬвитратидеКларантанапридоання'такогомаЙнаабонакористУванняним
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23, 3емельнi дiлянки
| ы :

-
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24. Житловi будинки

Квартири25,
i
i

26, Садовий (дачний)
будинок

27, Гаражi

i..:
.....,.......-,,,,,-l'.-____-'.'"'.'.--.

28. ! lнше нерухоме
i маино
i

i.-

та витрати
Сума витрат (грн) на

Мiсцезнаходження об'екта (краiна, адреса)
3агальна площа

(кв. м)Перелiк об'опiв придбання

у власнiсть

оренду чи

на iHUJe право

користування

//
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Б. Майно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

i

l 3емельнi дiлянки

i Житловiбудинки

31, Квартири

i

u,

:

Садовий (дачний)
будинок

i

i

! Гаражi

i

i--"...------

lнше нерухоме
майно

i _*---ъ

членiв ciM'i декларанта

Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

r

29.

30.

33.

34.

Перелiк об'ектiв Загальна площа (кв, м)



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

35. Автомобiлi
легковi

36.

37. Воднi засоби

38. Повiтрянiсудна

39. lншiзасоби

декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, поryжнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування
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Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

40. Автомобiлi легковi
ii*ii

i

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрян|судна

i

. lншi засоби

i

j-
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--.---_*-

i

i
i --*\----

користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiвдрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

1

42.

43.

ц.

PiK випуску
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А Вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

дa С;,лла коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

46
. 

вкладених у звiтному роцi

47.

48, ]рилбанlх у зlillому рочj

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

,*-__--

49.

50. "Ъ-*-..?

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

5,1.

52, , 
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

:

53. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) --l
i

j

; капlталу товариства, пiдприемства,
i органiзацii

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

Перелiк Усього

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнщих
фiнансових установах



Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

ll
| Перелiк фlнансових зобов'язань l Yсього | у тому числi за кордоном 

l|"-,-""--"ll
.i

!

.УтpиманнязазHaчeНoгoуpoздiлаxl|l_VмаЙнa|
-.-----.

:

I

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв ciM't декларанта (грн)

.-| |

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього | у тому числi за кордоном l,-lll

i

. flобровiльне страхування i :

. Недержавне пенсiйне забезпечення i ,

i

Погашення основноТ суми позики (кредиту) i .

Погашення суми процентiв за позикою 
'

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56,

57.

58.

59.

60.

61.

62

63.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ffекларацiТ вiдомостей

зо" 2о /_6 р

9

7
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-:,",'-'э lекларацiя заповнюетЬся iподаеться особами, зазНачеНИМИ У пУнктi 1 i

-;:-"-,, -э:-эi стаггi 11 Закону УкраТни "Про засади запобiгання iпротидli'корупцiГ'. ПрЙ
-:_, :::5ами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 1'1 цьоiо 3акону,
: - :,., : э- цодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.

2 Декларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або
],'-эсго або чорного кольору таким чином, що забезпечуо вiльне
з -омостей,

3. У позицiТ 1 у разi, якщо декпарантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку зазначаоться нове прiзвище, iм'я, по бaTbKoBi, а у дужках - попередне
прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якщо декларант чере3 своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятгя
реестрацiйного номера облiковот картки платника податкiв та повiдомив' про цевiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина УкраТни, *
у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта 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 узвiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Укратни - декларанта, -зазначаеться також назва станом на дату заповнення деrсrарацiТ.5. У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоI
cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про засади запобiгання i протидlТ корупцii';.

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях З7,38,42i 43.
8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.
9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
10. У полi "перерахованого у гривнi;'-у позицiях 21-22 i полi ''у тому числi закордоном" у позицiяХ 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi довiдповiднот iноземнот валюти, установленим Нацiональним банком Укратни на деньпроведення фiнансовоТ операцiТ.
'11, Поле "сума витрат (грн) на_придбання у власнiсть/оренду чи на iнше правокористування" у позицiях 23_28, 35_39 i поле "усьЪго" у позицiях iB, цв,50, 56, 59 i 62заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй узвiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 80 тис. ,prr"rt.
111, У ПОЛЯХ "УСЬОГО" Та "У ТОМУ числi за кордоном" у позицiях 45-64зазначаеться повненайменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприомств, органiзацiй тощо, зякими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.
12, flocToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом

декларанта та зазначенням дати iT заповнення.
13. Бланки декларацiТ виготовляються

порядку. у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни

14, У разi якщо суб'ект декларування не може одержати iнформацiю про майно,доходи, видатки та зобов'язання фiнансового характеру члена ciM'T, якого мобiлiзовановiдповiдно до указу Президента УкраТни, д"й5Б"цi, за 2О14 piK заповнюеться безурахуваннЯ iнформацiТ, невiдомоТ суб'екгУ д"Ь.ру..r*". У такому разi суб'екгдекларування разом iз декларацiею подае пояснювальну записку довiльнот форми, в якiйзазначае, якi саме позицiт декларацiт не заповненi, та пояснюе причини Тх незаповнення.суб'ект декларування зобов'язаний подати уточнену декларацiю за 2о14 pik не пiзнiше Зо
робочих днiв з моменту усунення обставин, якi перешкоджали йому одержати необхiднi
данi.

{!ешарацiя iз змiнаrпu, внесенчма зzidно Ь Законамч М 224-VII Bid 14.05.2013, м 406-WIBid 04.07.2013, М 61L-WII Bid t5.07.2015}

кульковою ручкою
читання внесених


