
до закону У<раIни
"про заседи запобiтан!]я

1протйдiI корулцii "
а пс -0-r оолу

}l! з206 vl

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобов'язання ф нансового хэрактеру

за2Оi.7,:рlк

роздiл l, запльнi в'домостi

,....,,r.].](-,.,.,,

по€да: r_]:;:!ч!|l 1..

J,:ухоч"-:: . r=с_<.rq

4 Члёни см l д€mарантэ:



]

3

16 дохiд вд вдчуяёння рухомого та неруrомого майна

17 дохiд вд провадяення iдприсмницькоirэ везалежвоl

дохд бд оцчужевня цзних iапервта хорпоратtrвн х

дохiд вд передач в орему (сrроrове володrння та/а00

д. цц види доход в (зезаз!аче!у поэ!цiяl +19) ].]



Б одефнi (нарэхован ) з мефл за мф и УФзiни деюарэнтон

! .-

i

В, Одеоюн (наOахован ) э дхерФ эа меreми УкрJни члеками сiмlдеOаранта



роздlл пl, виочосrl про я€рухом. иайно

що пёребува. у мфноd, ворендiчи на
вfiрfl демаранта на лр,дбаннi та{ого

iншону прав] rcриФування демараmа
майна або на кооистування вtr

г



l
29

'
:

i

..

]

t



рфдiл lv. вlдоифтi про тDанслортнi за.оби

t



Б, тоаiФолнi засоби що перёбуваФть у влsсностi, воренд]чи на iфмуправ
юриdуваннq чпёнв ам , деиаранта

гl

l ---- ,: 
+



Роlд,лv, Вiдомостiпро эмади у банkах, цiннiпапери та

Сума {ошв на рахунках у банЁх
ф нанф€,х ycraнoвax. у т. ч ]

вOФ€Еих у звтному роцi

ном]нальпа вап фь цннй reперв у r ч

придбФr( у Фтн.му роц]

Розм р вiес{адо фаrлноФ (.маденоrо)
ra п тал у товарипва пцприсм.тва,

50, вЕФнихузвiвомуроцi

Б. вOади у банкаt, цiн]папери та

сума кошпа на рахунgх у оанках rа

Роэм]р внеск в до таптного (сиадеяо.о)
@п талу товариства, пдiрФм-ва,



)

59. нш ве зазначенi у роздiла, ]-Vвиrраrи

Утримавнс rаrначеноlо у роlдлаt rl-V мзина

ПФацф ня Фоысi суми mуе kредлФ

доброэ лые страхуваwя

Nедеряфне пеrc йве абфrereфя

уrримання зазначеного у роэдлах l_vмайна

ПоGшеiня ос}овно cyмnпо м 1хредйту)

3асзiдчую правильн сть заlначени( Декларац]i вiдомостей

Лримiтка 1, Декларацiя заповнюеться лодаоться особами,
у пунктi ] ] пiдпунrl,r] 'а'пувкту 2 частини лершо] стап 4. та

осоЬами, зазЁаченими в аO3ацi перL!ому чsстини першоi статт] ]'] За(ону
Украlни "Про засади залобiгаввя i протидi] корупцi]' При цьому особами

в абзацi перLUому частини перLUоl cTaTTi 11 цьоrо Закону
вrдомостiщодо витрат (вшадiв/внеск]в) у декларац i

2 Декларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синьоlо або чорного кольору таким чином цо забезпечуе
вльве читанNя внесених вiдомостей.

з /.озицl' '/оа1, с[ lолеJасар,ом},B,,,ollr l,- зм|ре-о p,.o/r.



паспорта громадянина Украiни,
4 У позиц]i 2 зазначаються в]домостi щодо

1с

iм'я, по батькозi, сiочатку заэначабться нове прjзвице iм'я, по батьковl, а у

дчч,al . попАоед-с поiзвице v я по оа,ы оы,

якцо декларант через своI релiгiйнi переконання вiдмовився вц

,p"n""-" рЬ."-рr.,и*rо hомеоа обл,(ово' (аоlки плаlни'.а ,одаll,в -а

l""'o"r"" -р 
"Ё "ij,*"днии 

оо-а, ,0о\од в i збоо в l мас rpo Je в,дм-/у v

"]"Бpii Ь"?,,'"дl"""i,] у-р"iNи, у декларацii зазнэчаються серiя та номер

мiсця проживання lз

зазначенням адреси хитла на к]нець звiтного року,
ь,jва адмlilйоаr/вLо-територlалоно, оди,/,rl (адреса

",.,,;, 
";-;;-у 

""i*"y р". вlлобраче,о у аd( пор

;Й;;""""" УкраlП, - демаранта, зазначабться також назв

дату заповнення декларац[,-- '5, 
У позицii 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада,

на якч пDетендчa дем]арант,
i u -.rri, . вдомостi вlдповд-о qо 

_абэа,rу дес-оlо

"""-;"" 
.;;;"].,";i ' закон/ "оа"ни 

'про засади загобilання rротид|

7, Вiдомостi про довхину транспортного засобу зазначаються лише у

iозицiях З7, З8,42 i43,- 
i, У pu"i 

"iд"уrпо"rl 
окремих вiдомостей у вiдповiдному пол] сrавиться

rрочеок,
9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнl

lo, У *ni Т"р+**""ого у rривн" у позицlях 21-22,i полi, у J:y.I
*cni Ь Ър-до"о":rу' позицiс, Д5-€4 зазначаюlьс, вiдомостi за офlL,ним
-iJ".,ii"i,i,ir" 

",оЪ"iд-о],оземно1 
вапюти, усrановленим Ha,rio агDьlм

;;";;; 

';р;'"; 
"" 

;".";роведер-я фlнаFсовоl операL,l,

r 1 п;ле "cvva витрат (грн) ,а придбанFя у в ас- ст'ооепд/ ч/ на нше

право корлс,у"iчня" у гозицiях 2З-28 З5 З9 irопе /сьо-о у lUlицr^

аБ аЬ bd sв'ss 62;аговню€-"ся, с,ло разова витоаlа lв"лад/вiесо{) ro

:;*"Й ;;й"й позиL,й у зв,тноvу роцi дор,вню, або перёвицv-

,1,1] У полях "Усьоlо'та "у тому числi за кордоном'у позицiях 45 6]

""."";;".;;';;""" 
наИменування банкjв, iнчJих фiнансових устанOв,

;;Ы";;;;ц";;;,"," органi;ац!й тощо, з якими у декларанта чи член в його

c]M'i наявнi в]дповiднi вiдносини,

12, Достовiрнiсть внесених до
пiдписом демаранта та зазначенням

дёкларацii в]домостей засвiдчуOться

13 Бланки декларацiI виготовляlоться
MiнicтpiB Украiни порядk1,

{Демарацiя iз зjлiнфа, внесеп!|,ч iiп о

r4.05.2аlЗ, lt! 106,И1 Bin а4.07.20IЗ }

у визначеному каб]ветом

i7 \оконаJlц 11 224-yll Bin


