
!одаток
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцj_r"

вiд 7 квiтня 201]_ року
N9 з2 0 6_VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за 20 ,{/,,..piK

(прiзвище, iм'я, ло батьковi, реесrрацйний номер облiковоi картки платника по,{атхirсерiя та номер паспорта rромадянина УкраТни - декларанта)

./а/

(пощтовий iндекс, область, район, яаселений пувrт, вулиця, номер: будинку, карпусу, квартири декларанта)

Посада: Йrчzа:llз-.:г -/- &И,€а{ r, -,/t4::зёi,!{/-#:.:i€,

Роздiл l, 3аrальнi вiдомостi

4. Члени ciM'T декларанта:

I l РеострацiЙниЙ номер облiковоТ картки

Сryпiнь зв'язку | Прiзвице, iнiцiали, дата народження l платника податкiв/ серiя
та номер паспорта rромадянина Украlни
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А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

дохiд вiд викладацькоi, Haykoвoi i творчот дiяльностi,
медичнот пракгики, iнструпорськоi та суддiвськот

i пракrики iз спорту

]
l

г***-"-.'***"*.-^

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi i

(виплаченi) декларанry вiдповiдно до умов трудового ': i,",t!;7"або цивiльно-правового доrовору (KpiM вчплаm, i ,'"'"

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
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13.

14.

,l5,

l
)

I

i авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii r _ * | _ __ ,i

l майнових прав iнтелекгуальноТ власностi ' i i
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t0. i матерiальна допомога i,*-.-|--iIi!
]
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cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi i ij-'.-_,*l-._-
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

i:l!1
16. i дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна i -- | -*-
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межа,ми Украiни декларантом

Назва краjни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютj перерахованоrо у гриtsнl

21 i

22,
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Укра'iни членами ciM'T декlrаранта

Назва краlни

РOзмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахоFахоrо у rривнi
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А.МаЙно,щоперебУваЁУвласностi,ворендiчинаiншомУправiкористУванНядеклараНта'
тавитратид"к,,"ра"танапридбаннятакогомаЙнаабонакорисТУваННяНИм

3емельнi дiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

27. Гаражi

lнше нерухоме
майно

Перелlк об eKTiB Мiсцезнахоркення об'скта (Фа'lЪа, адреса) Заrалыtа плоца

(кв, м)

Сума витрат (fрн) на

придбання

у власнiсть

ор€нду чи

на iнце право

корисгування



Б. Майно, що перебувае у власносгi, в орендi чи на iнtлому правi користування
членiв ciM'I дешаранта

29. i 3емельнi дiлянки i*
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Роздiл lV, Вiдомостi про транспортнiзасоби
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-* 

i i ---
il

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

39. lншiзасоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(о6'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потуrкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витра1 (грн) на

придбання

y власнiсть

оренду чп

на iHule право

корисryвання

l



Б, Транспортнi засоби, tло перебувають у влаоностi, в орендi чи на iнщому правi
корисryвання членiв ciм'i декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, ку6, см,

noтplfiicтb двигуна, кВт, доФ|мна, см)

41.

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантФкнi
(спецiальнi)
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43. ; Повiтрянi судна



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

А. Вклtади у банках, цiннi папери та iншi апиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аrгивiв (грн)

i вкладених у звiтному роцi i -- | 
- ;

i

45.

46.

47,

48.

49,

50.

i,:i
| Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.: i - - i| - ;

li! i--*:-ii придоаних у звгному роцl t l

il|
i Розмiр BHecKiB до статугного (складеного) i i

i капiталу товариства, пiдприемства, i 
- 

i

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, ц.1о перебувають у власностi

у тому числi за кордоном

членiв ciм'T декларанта (грн)

у тому числl за кордоно|,i



L,

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

аэ_Lr-*--(йиЁйё)"-
1о, l{,ez//4,( 2а -rl{.p,

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

и. i ДоОровiльне страхування 
1

l**

ss.iНедержавнепенсiйнезабезпечення i -- _i _ i

sО. i Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна i --- i -- 
i,i|i

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном
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Примiтка. 1. Щекларашiя заповнюеться i подаgгься особами, зазначенllмri у пунктi
l i пiдпунюi "а" пlrнкту 2 частини першоi стаггi 4, та особами, зазначениIч{и в абзацi

першому частини першоТ статгi 11 Закону УкраiЪи "Про засади запобiгання i протидii
корупцiт". При uьому особами, зазначеними в абзацi першому частини першот cTaTTi

11 цього Закону, вiдомостi щодо витрат (вклалiв/внескiв) у декларацiт не зазначаються"

2. ,Щекларант заповНюс лекларачirО власнор)п{но чорнильною або кульковою

ружою синьог0 або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання

внесених вiдомостей.
3. У позиЦiТ 1 У разi, якщО декJIарантОм у звiтнОму роцi змiнено прiзвище, iм'я, по

батьковi, спочаткУ зазначаетЬся нове прiзвище, iм'я, пО батьковi, а у дужкil( -
попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якщо декларант через своi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятт,я

реестрацiйного номера облiковот картки платника податкiв та повiдомив гIро це

вiдповiднИй орган доходiв i зборiв i мас про це вiдмiтку у паспортi гроrиадянина

УкраТни, * у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина УкраТни.

4. У позицiТ 2 зазначаються вiдомоотi щодо мiсця про)Itивання iз зазначенням

адреси житла на кiнець звiтного року.
у разi якщо назtsа адмiнiс,гративно-територiальноi одинитдi (адреса житла) зазнала

у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Украiъи - декларанта,

- зазнача€ться такох( назва станом на дату заповнення декларацii.
5. У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку

прgгендус декларан1].
6. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини

першоi cTaTTi l Закону Украiни "Про засади запобiгаяня i протидiТ корупцiТ".

7. Вiдомоотi про довжиIIу транспортного засобу зазначаються лише у позиttiяХ

37, з8, 42i 4з.
8. У разi вiдсугностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi цодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi,

l0. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 2|-22 i полi "у тому числi за

кордоном" у позицiях 45_64 зазначаються вiдомостi за офiuiйним курсом гривнi ло

вiдповiднот iноземноi валюти, установленим Нацiональним банком Укратни на день

проведення фiнансовоТ операцii.
1 l. Поле "сума витрат (грн) на прилбання у власнiс,ть/орендУ чи на iнше правО

користування" у позицiях 2з-28,35-З9 i попе "усього" у позицiяХ 46,48,50, 56, 59 i 62

запOвнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених tlозиuiй у
звiтному роцi дорiвнюе або перевищус 80 тис, гривень.

111. у поJu{х "Усього" та "у топ,rу числi за кордоном" у пt]зицiях 45-64 зазнаЧаеТЬСЯ

повне нйменуъаннЯ банкiв, iншиХ фiнансовиХ установ, товариств, пiдприемств,

органiзацiЙ тощо, з якимИ у декларанта чи членiв його сiм'i наявнi вiдповiднi вiдносини.

|2. ЩостоВiрнiстЬ внесених до деклаРачiТ вiдомоотейt засвiдчусrься пiдписом

декларанта та зазначенням дати ij заповнення.
13. БланкИ декларацiТ виготовлЯютьсЯ У визначеному Кабiнетом MiHicTpiB

Украiни порядку.

{!ешарацiя iз змiнаuu, BHeceltuJ|Iu зziDltо iз \aKoHa,+tu Jts 224-WI Bid 14.05.2013,

Ns 406-WI Bib 04.a7.20I3 }


