
I

Додаток
до закону Украiви

"Про засади запобi!ання
i протидil корупцi1"

вiд 7 квiтЕя 2011 року
м з206-чт

про майно, доход;,
дЕклАрАцlя

витрати i зобов'язання фiнансового харакгеру
за 20 ,/,,' piK

Х 11ща: 1лёt.2r;, !ц_giлщ.d.ааrLаN@; /,4|.z/=€2t9L

I kФ.j,, Фтб-фф Ф1,

роздiл l, з.lальil вlдомостj



Роздlл п, ВiдомосП про доlФи

А, ОдерАа{(нара/ованl)зусD дёрел о УФэпi
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6. Од€рянl (lарцофнi) з дхёр€л Ф м€юffи Украlhи дебарантом

,J
I

в. одерюнi (нараюванi) з дФрел за мехами У{раiiл чл€нами clмl деи.ранЕ
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РФдИ lll, Вlqомоffl про н.рухом€ маЙно

А майно, цо пёребувао у власностi, в ореядiqи наiншомуправ корЕryвання дешаранта,
та вйтрати деиараmэ на придбавня ъ{оrо майЕа або на корисrування EtrM
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Б транспортн засоби, що п€рвбува Ф у власн odi, в орёндiчtr на ншому пфв
ьориФування иoEiB с м'iдёшаранта
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РоФiл v. вlдомосri про .mади у баiвх, цlннi папёри ra lнцl аfrиви

Сума рошв на pa{yHla^ у банвLъ iншлх

!рl,д!*ч у 11l|9!Y qоц

Розмiр внеск в до Ф9r)тного (сm4ёноФ)
ФппФу товариствэ п дпрtrошФф

i9!Е!""ца, "
5о, вiФнихуэвiво у роцi

51 суffа кош в яа paxyHKaty бан€х та iнших

,ф, 
j|]а]lсgвц]ч!I9ваl

ном яэльна варт cib цiнвdлаперв

Рфя р BHecKiB до сrатгfrою (оOаденого)
хапfалу фвариfi ва, ацприOмOiва,
орфнaацi

членiв с]м l деиаDаята {.0i)
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Ро]дiл vr, Вiдоиостi про фiнансов, юбов'яrання

добрdв льне сrрахуоаннi

недеряавне пенс йне эабеэпечення

пdашФtr Фюфоiсуш позим 1{редит})

Погашення су й процевтв за позиkою

59, lкш]не ээзначен у роздлаl -v виrраrи

погашенЕя о.новноi.уми поrtr и (,редитy)

Б Фjнансоа зобовяэання член в см iде{ларанrа lrpн)

Засвiдчую лравильн]сть зазначених у цiй Дешарац i вдомостей

Примiтка, 1 Деклараця заловню€ться iподаеться особами, зазначеними
у пун[тi 1 пiдпунктi 'а" пунпу 2 частини першоi cTaTTi 4, та особами,
зазначенимй в абзацi перL]Jому частини першоi статт 11 Закону Украiни'про
засади запобiгання i протидii корупцll". При цьому особами,
абзацl перцrому частини перUJоi статт 11 цього Закону вдомостi щодо витрат
(вмадiв/внескiв)удекларацiнезазначаються,
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2, Декларант заповнюе декларачiю власноручNо чорнильною або
,ryльчовою ручкою с/рього або чооного {ольору таки1,1 -ином Lo забезпечуе
вiльне читання внесених вiдомостей

3, У позицii 1 у разi, якцо декларантом у звiтному роцi змiнено пр]звище,

iм'я, по батьковi, спочатку зазначаетьсЯ нове прiзвице, iм'я, по батьковi, а у
дркках - попередне пр]звищё, iм'я, по батьковi,

Якцо декларант через cBoi релiiйнi переконання вiдмовився вlд
гриrнятrя ресстра.{lиноГо lovepa облlково] каР-{/ пла-rrkа rодаткiВ та
поЕiдомив про цё вiдповiдний орган доходiв iзбор]в j мае про це вiдмiтку у
rасгортl lромадяtsина УFраiни - у демаDацi' серiя -а rоvер
паспорта громадянина Украiни

4, У позиЦi 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз

зазначенням адреси хитла ва кiнець зв]тного року.

У разi якщо назва адмiнiстративно територiальноi одиницi (адреса житла)
зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображёно у паспортl громадянина

украiни - декларанта, - зазначасться також назва станOм на дату заповненвя

5 У позицl 3 заз-ачаеться заrvаiа 4ечларdнlоv посада або посада на
яку претенду0 декларант,

6, У позицli 4 ёаз"ачdюlься вiдо1,lостi вiдповiдно до абзацу десятого
частини першоI стагli 1 Закону Украiни "Про засади запобiгання i протидil
корупцi]".

7 Вlдомосli гро довжину трансгоотного зJсобу зазнаJаються л,/JJе у
позицiях 37,38,42 i4З,

8, У разi вiдс}тностi окремих вiдомостей у вjдповiдNому полi ставиться

9 Вlдомостi цодо ф'на"сових сум заоtsруглюю-ься до l оив, ,

10. У полi "перерахованого у гривнi'у позицiях 21-22 i полi "у тому числi
за кордоном" у позицiях 45-€4 зазначаються в]домостi за офiцiйним курсом
гривнi до вiдповiдноi iноземноi валюти, установленим Нац]ональним банком
Украiни Nа день провёдення фiнансовоi операцii,

11, Поле "сума витрат (грн) на придбання у м;снiсть/оренду чй на iнше
право користування" у позицiях 23-28,35-39 iполе "усьоlо" у позицiях
46,48,5О,56,59 i62 заповнюýться, якщо разова витрата (вlлад/внесок) по

кожнlй ]з зазначених позицiй у звiтному роц] дорiвнюо або перевищуе
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"У.ьоrо' та "v томч ч/слi за коодо,ом" у поJицlя{ '5,64

"",;"-;;;;;:" "",""нчва-н; 
баг\,в i-u"l фнансовиi уста-ов, rоварис-в

iЬJЙ" 
", "й;*Ц',оло, 

з якиlл,/ у декларанlа чп член,в iоrо cl'l наявнl

вiдпов]днi вЦносини,

l2 Дос oвip,,crb в-есе-/, до деsараUil вiдомостей засв,д"уеться

riдписом деклаоа.та -а ЗdЗНа,ег-яv qа-у П ]аl^вченчя

1З, Бланки декларацi-l виготовляються у визначеному Кабiнетом I!4iF]cTpiB

]4 У оазi якщо суб'еrг декларування не може одерхати Ьформацiю_про

,"и"", i"i",i", в,qаj,,а та зооов "]а-" 9 -а{ового xaoa{Tepv -лена cl' l,
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"вlдао 
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_деrсаоа4я 

за
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""]ou""",o"" 
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_суUлц 

у
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