Додаток до Закону України
"Про засади запобігання
і протидії корупції" від 7
квітня 2011 року » 3206-УІ

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 201 .^7рік
Розділ І. Загальні відомості

(ПГІ-ШІЛІ(П. ■Т'П ГТГГПГГГ гп-тгтаг""^ --- ,-------------------- 1---------------------------------------

2. Місце проживання;

(поштон а Цдмс, область, район, насалений пункт, аулиця, номер: Оудянку, «с(жіусу. яиртири декларанта)

3. Посада:

4. Члени

декларанта:

С туї*» за'мку

^ ^ ^ ^ 3
Прімміїа. Ьііціали

_____________
РаесграцМний номер обліково) картки
плпхика па л а ті^ сарія та номер паелорта
фомадянина України

РОЗДІІІ Н. ВІДОМОСТІ про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в УкраТні
Перелкдоходів

Сумаодерканоге(нарахованого)доходу
декларвита

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
заробітна плата, інші виплати та винах>роди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового
або цивільночіравового договору (крім виплат,

& Я .5 9 Н

зазначених у позиц/ях 7, 8)

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності,
медичної практики, інструюорської та суддівської
практики із спорту

(назваіакпаду, установитощо. • «мх<иермно(нараховано)зазначені уційпозиціїдохаш*)
авторська винагорода, інші доходи від реалізації
майнових прав інтелеістуальноТ власності____________
9. дивіденди, проценти
10.

матеріальна допомога

11. дарунки, призи, вифаил

12. допомога по безробіттю

13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні
суми та пенайні виплати, що сплачені декларанту за
договором страхування, недержавного пенсійного
забюпечення 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
______________________
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

членівсімТ

Розділ Ні . Відоіуюсті про нерухом» майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іниюму праві користування декларанта,
_______ та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним_______
Пврелм об’єктів

Місивзнахоотиня об'епа (країна, аараса)

Загальна площа

Сума витрат (іри) на

(и > , и )

придбання у
власність

23. Земельні ділянки

24. І Житлові будинки

25

Квартири

26.

Садовий (дачний)
будинок

27.

Гараж)

28. і Інше нерухоме
! майно

оренду чи на
інш* право
користування

Розділ IV. ВІДОМОСТІ про транспортні засоби
А. Транспорті засоби, що перебувають у впасносгі, в оренді чи на іншому праві користування

____________декпшзанта. та витрати декпаранта на Тх придбання (гормстування)____________
Переліх траислорімих
засобів

Марю/кюпель (ов’еі» ципіидрі» двмгуи*. «ув.
см. потужність двмуна, кВт. довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (фн) на
лрчібанияу
влаоність

35. Автомобілі
легкові

X.

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

37.

Водні засоби

38.

Гкзвітряні судна

Інші засоби

Р

Ш

Ш

Р 0 5 Т ^ /І

Л С /3

оренду чи на
інше право
мористування

Ро ід іц у . Відомості про вклади у байках, цінні п а п ^ та інші «ктивн
витрати декларанта на придбання таких акгавів (пЗН)
Усього

Перелік

у тому числі за кордоном

45. Сума моилів на рахунках у банках та інших
фінансових установах, у т. ч.:

вкладених у звітному році

46.

------

47.

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.;

----48.

придбаних у звтюму році

48.

Розмір внесків до статутн(хо (складеного)
капіталу товариства, підприємства,
організації, у т. ч.:

•----

і

50.

внесених у звітному році
І

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у впасності членів сім’Т
Перелік

Усього

УтомуЧИСЛІзакомоном

51. Сума кошт» на рахунках у банках та інших
фінансових установах

52. Номінальна вартість цінних паперів

53.

Розмір внесків до статутного (складеншз)
капіталу товариства, підприємства,
організації

---- --

Розділ VI. ВІДОМОСТІ про фінансові зобов’язання
А. ФінаноовІ зобов'язання декларанта та інші його в м т р ^ (фн)
утомучислі МЮРАОНОМ
П«релйс фінаиоооих «обоаГяаань
84. Добровільне сфахування

Недержавне пенсійне забезпечення

56. Утримання зазначеного у розділах іІі-\/ майна

57. Погашення основної суми гюзики (кредиту)

І 58. Погашення суми процентів за позикою
(кредитом)

Інші не зазначені у розділах ІІІ-У витрати

Б. Фінансові зооов язання чіпеню СММ1 декларанта (і■рн;.--------------------Утомучислі а»іюрдожж
ПврепНсфкитоамесзобм'їмнь
Усього
60. Добровільне страхування

---- ^
в1. Недержавне пенсійне забезпечення

62. Утримання зазначаюго у розділах ІІІ>У майна

63. Погашення ооювної суми позики (кредиту)

Погашення суми процентів за позикою
(кредитом)

---- .

----

—

Засвідчую правиііункггьзашачшм у цт Декларації відомостей

--------^

^

Р-

Примітка. 1. Декл^}а^я заповнюється і подається особаш, за^амеміми у пункті 1 і гадпунхті *а*
пугасту 2 частини першої статті 4, та особаш, зазначеними в абзаці першому част>»іи периюї статті 11
Закону України 'Про засади запобігшш і протидії коруга^Т. При цьому осо^и , зазначеміми в абзаці
першому частини першої статті 11 цьото Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декпа^юції не
зазначаються.
2Декпарсннт заповнює декп^зацію власноручно чо(шт>ною або ку/«9Коюю ручкою синього або
чорного кольору таким ««іном, (цо за^зпечує вільне читам^і внесетк відомостей.
3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку
заз№гчається нове грзв»яіце, ім'я, по батьксяі, а у дужсах-попереднє грш це, ім’я, по батькові.
Якщо декларант через свої ре/шйні гюреконання відмовився від приііЬшття реєстраційного
номера облікової картки плапмка гюдатків та повідомю про це відповідний орган доходів і зборів,! має
про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації зазначаються серія та номер паспорта
громадтина України.
4.Упозиції 2 зазначаоться відомості щодо місця гфомюгшя із зазначміям адреси житла на кінець
звітного ра^У разі япцо назва адміністративно-територіальної одиниі^ (адреса житла) заз№та у звітному рсщі
змж, що не відофажено у паспорті громадяміна України - д^(пгф>анта, - забачається таш назва
стан<м«на дату запов№ння деклгц)аі^1.
5. У позиції З зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.
6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого часшни першої статті 1
Заксжу України 'Про засади запобігання і протидії корупірТ.
7. Відомості про доюккжу транспортн(ко засобу зазначають^ лише у позиціях 37,38,42 і 43.
8.У раа відсутності окреміх відомості у відповідному полі ставиться гцючерк.
9. Відомості щодо фінгш}вих сум заокруглюються до фиші.
10. У полі ‘перерахованого у гривні'' у позиціях 21-22 і полі *у тому числі за кордоном" у позиціях
45-64 зазначаються відомості за оф^йним курсом гривні до відповідної іноземної валюти,
установленим Національним ба»«юмУкраїни на день проведення фінансової огюраі^І
11. Поле 'сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у
позицях 23-28, 35-39 і гюле "усього" у пож^ях 46. 48, 50, 56, 59 і 62 запсюмоеться, япцо разова
витрата (шсла^^юсок) гю кожмй із зазначешх псшцій у звітному рсм^ дорівмоє або переюицує 80 тис.
гривень.
111. у полях 'Усього" та "у тому числі за мо{щоном" у поз«рх 4 5 ^ зазначається повне
найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у
декларанта чи членів йогосім’ї наш» відповіде відности.
12 Достовір»^ внесених до деклфаф відомостей засвідчується гйдгмсом декп^}анта та
заз(«нентм дати Ті заповнення.
13. Бпш4Ю
і деклг^Т випш»л»оться у визначеному К^нетом Мі»жтрІв України порядку.
14. У разі якідо суб’єкт декларування не може одержати Інформацію про майно, доходи, вцдагеи
та зобов’язання фінансового характеру члена сім’ї, якого мобілізовано відоощ/фюдо указу Пре»ідента
України, декларація за 2015 рік заповнюється без урахування інформації, невідомої суб’єкту
декларування. У такому разі суб’єкт декларування разом із декларацією подає пояснювальну записку
довільної форми, в якій зазначає, які саме позиції декларації не заповнені, та пояснює причини їх
незаповнення. Суб'єкт декларування зобов’язаний подати уточнену декларацію за 2015 рік не пізніше
ЗОробочих днів з моменту усунення обставин, які п^шкоджали йому одержати необхідні дані.

