
Додаток
до Закону України 

’’Про засади запобігання 
і протидії корупції” 

від 7 квітня 2011 року 
№ 3206-VI

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

за 20 'f' рік

Розділ І. Загальні відомості
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Розділ II. Відомості про доходи

А Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік до<адір

Сума інзрлюоймоіо> декаду

деніщілніа ‘А'чніб сім ■

Загальна сума сукупного доходу гривні, у т ч

заробітна плата інші виплати та винагороди нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового 
або цивільно-правового договору (крім виплат 
зазначені» у позиціях 7 8,і

/з'/а

дохід від викладацької наукової творчої діяльності 
медичної практики інструкторсько- та суддівської 
практики із спорту

--------- —

і.нзма закладу vcra-опи іойіо «'йми» єдпі-й"с інїгоікіммпо. у ,,-Л tc-wu'i д< «оди

8 авторська винагорода інші доходи від реалізації
майнових прав інтелектуальної власності

9 дивіденди, проценти

10 матеріальна допомога

11 дарунки, призи, виграші

12 допомога по безробіттю

13 аліменти

14 спадщина

15 страхові виплати страхові відшкодування викупні
суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за ____
договором страхування, недержавного пенсійного
забезпечення та пенсійного вкладу

16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17 дохід від провадження підприємницької та незалежної
професійної діяльності

18 дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних 
прав

19 дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або ___
користування) майна
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Б Транспортні засоби що перебувають у власності в оренді чи на іншому праві 
користування членю сім і декларанта

Перил» транспортуй» засоби»
Мдпхлмодог.ь

і.рС «.*» ЦИЛіиДІІІр ooiu .nj цб CV

ІІОГ|Жм£Н» «В’ Д9в.«>«О ЦМ|
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40 Автомобілі легкові

41 Автомобілі вантажні 
(спеціальні)

42 Водні засоби

43. Повітряні судна

44 Інші засоби
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Розділ V. Відомості про нклади у банках, цінні папери та інші активи

45

46

47

48

49

50

51

52

53

А Вклади у банках цінні папери та інші змиви що перебувають у власності 
декларанта та витрати декларанта на придбання таких активів (грмі

Пїр«ЛІ» •СЬОГО і »оаду «непі W *1ХДО“ОМ

Сума коштів па рахунках у бан»а* та шил 
фінансових установах у т -

---- ■ —

вкладених у звітному році * — -------------

Номінальна вартість цінних паперів у і ч «— - -

придбаних у звітному році —— •-------------

Розмір внесків до статутного (складеного} 
капіталу товариства підприємства 
організації, у т ч

— ----------

Внесених У звітному році —- —___ ■

Б Вклади у банках цінні папери та інші активи, що перебувають у власності 
членів сім і декларанта (грн)

Порали •СьСГО у Гому ЧЫСЛ ЗІ «зддимем

Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах

Номінальна вартість цінних паперів

Розмір внесків до статутного (складеного/ 
капіталу товариства підприємства 
організації
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Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Пороли фінансових зобов язань Усього у тому числі за горд оном

54 Добровільне страхування -----------

55 Недержавне пенсійне забезпечення • —

56 Утримання зазначеного у розділах III-V майна ■---------- —

57. Погашення основної суми позики (кредиту) —■— —

58. Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом)

- -■ —

59. Інші не зазначені у розділах III-V витрати
— —

Б Фінансові зобов’язання членів сім'ї декларанта (грн)

Переш« фінансових зобов язань Усього у тому ЧИСЛІ зл кордоном

60 Добровільне страхування — —

61 Недержавне пенсійне забезпечення •-------- —

62 Утримання зазначеного у розділах III-V майна — -——

63. Погашення основної суми позики (кредиту) - “ ------ --

64. Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом)

—

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

(підпис)
20 Р

Примітка 1 Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і 
підпункті “а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому 
частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції”'. При 
цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2 Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою 
синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених 
відомостей.



Примі іка І Дек .трапім van о ви к- и.счі і іюдііі іьея «чюбл.мн. .1 ШачеіІИМИ > .1)111. і і І і 
підпункті "а" пункту 2 ‘гастини першої статті 4. та оербами. іл інпченпми вабіані першому 
чашини першої стані II Закон} України Про .исади тапобіїшнія і нропі ш корупції". 
При цьому особами. означеними в абзаці тершому чашини першої сині II цьою 
Закону, відомості пюдо вінр.л івк іалів внесків) іекіарації не •.ашич.іюіься

2. Декларант заповнює іекжіршіііо клас порч чно чорнильною або кульковою ручкою 
синього або чорного кольору ніким чином па* обешечу’ цільне чіпаним внесених 
відомостей

Л. У ПОЗИЦІЇ І } разі, якню декларантом у звітному рот імінепо іірішише. ім'я. по 
бнп.коні. сііочаїку кпначаї іься нове нріпПііцс їм я. но Сдїькопі. а у іужкач- іюнсрелім 
11 ріши і не. ім'я, по батькові.

Який» дек.іараш через свої релігійні иерек нашім ш.ім»нш«сн ім.і прийняття 
реєстраційного номера облікової картки Платника податки та нові шміів про не 
відповідний орган державної податкової служби і ман про цс відмітку у ікісноріі 
громадянина У країни, у дскларакі : иначліоться серія ні номер пасіїмріа гром.ідяїіпікі 
України

4. У позиції 2 кгшачшиїься відомої і і щодо місця проживания н означениям адреси 
житла на кінець нмгішго року

У разі якщо назва адмінісграіинно-іериіоріа.іі.ної одиниці (адреса житла) іаїшіла у 
питному ропі зміни, що не ні зображено у паспорті громадянина України декларанти.- 
тазначш ївся нікож назва станом на ізту иігіокненнм декларації

5. У позиції ? зазначиться займала декларантом посада або носила, на яку іірсіспдуі 
дек іарлні

6. У позиції 4 -зцзначшоться вітомосчі відповідно до абзацу іеи'ятоіо частини першої 
сілі її І Ькону України “Про щеп ні .шіобп.іішя і про індії корупції

Відомої!і щодо ре< сграційної н>\іер; . ’і кч іші .-.лрікг л і.іініічл і:о і.иі-;.. лоо серії га 
номера пасіїоріа ґро.маїяїнніа України, нг •.ішачліотт.ся у пошніях І і 4. а щодо 
міснезшіхолженпя об'єкти, шо тишичаюіься > позиціях 2 іа 2.1 ?4. € інформаціїю і 
обмеженим дишуПРМ І не ІІІДДЯІ ЛІОН. опри.ІІОДНСІІНЮ

S у разі ніде} ІНОСІІ окремих віломоілей у рІДІІОВІЛНОМУ ПОЛІ ШИВИІЬСИ І1рі»чсрк.

9. Відомості щодо фінансових сім кюкруглюіопд;я :ю грішні

10. У по іі "перерахованого у гривні" у позиціях 21 -22 і полі "у юму числі та кордоном" 
пошніях 45 (>4 іашачаюіься відомості :іа оі|>інійни.м курсом гривні в» ні ішшідіїиї 
іноземної валюти, установленим Національним банком України па тень нрове існня 
фішшсової операції.

11. Наче "сума внгрлі при) на придбання у н ілсиіі іьпреііл\ чи іні інше право 
корисгувиппя" у позиціях 2? 2S. »5 W і поле "усього’' у іюзішіях 4<» 4Х. 50. 5п га 59 
шповіїкм.іься. якщо разова внтрачії (вклад внесок) по кожній и та •іілчсннх іюіицій у 
тві і кому ропі іорівіно» або переншну» 15п гне. і рішень.

12. Достовірність внесених ю лскл*і|хпіії відомостей *.асві і'іучьем пі.іііисим .іск.кірлша іа 
іазшічсннчм ілтиїї шновнеїшя 

1.1 Ь іаики іск шрапії віноіов іяюи.і:• у ішшачсному Кіібіншо.М \linic-piu України 
порядку.


