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Роздiл l. Заrальнi вiдомостi

(прlзвище.м'япобатьковl'реестрацlинииноМероблiковоiкарткиплатникаподаткв/серiятаномерпаспортагромадянинаУкраiви-декларанта)

2. Мiсце проживання;

3, Посада:

4 Члени ciM'i декларанта|
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Ре€страчiйний яомер облiковоi картки

платника податкlв/ серlя

та номер паспорта громадянина Украjни

?ft(l.//l{///

Прiзвище, н цLали, дата народження



Роздiл ll, Вiдомостi про доходи

7, до:

А, Одержанi (HapaxoBaнi) з yciХ джерел в yKpaTHi

6.

9

cтpaxoBi виплати, cTpaXoBi вiдшкодування, викупнi

,l0,

11.

12.

13.

,l4.

15,
, 9ylvlyl ,а llgпUlипl Еиl1.1lаlи, U.lо сплаченl ДеКЛаРаНТу за
: договором страхування, недержавного пенсiйного i

: .забезпеч9нIя та пенсiйног9 вкладу 
,

i
16'дoХjдвiдвiдчyжeHняpyХoМoгoтанepyХoMoгoMaЙна

:i
17 дохiд вrд провадженчя пiдприем.ицькоi та незагежноl

'']рофесlйноl дlяльностl

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу 

:

Сума одержаного (нарахованого) доходу

членlв ciM'i

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т, ч,: ltоrг г,La)о
заробiтна плата, iнmi sиплати та винагороди, Hapaxoвaнi ,

(виплачеhI) дек;]аранту вiдповiдно до умов труд.р]-о L Огr.
або цивiл ь но-п равового договору |KpiM вuплаm, / ,/L L

зазначенUх у позчцiях 7. 8)

дохд вlд влклада-lькоl, Hayкoвol l творчо, д яльностl,
медично'i практики, iHcTpyKTopcbKo та суддiвськоi

f loc



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А, Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Садовий (дачний)
будинок

24,

25,

26.

27. Гаражi

lнше нерухоме
майно

Перел]k об'с(т в Мiсцезнаходхення об €кта (KpalHa адреса)
(кв, м)

Сума зитрат (грн)на

придбання
0ренду чи

на ]Hule право

7 z,7
) у:2

Земельнiдiлянки



Б, Одержанi (HapaxoвaHi) з джерел за Nпе)ками Украiни декларантом

Назва храIни
перерахованого у lриввl

21.

22,

В, Одержанi (HapaxoвaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

перерахоsаноrо у rривяi



Роздiл l|l. Вiдомостi про нерухоме майно

А, Майно, ц]о перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

3емельнiдiлянки

24.

Ква рти р и

Садовий (дачний)
буди нок

27, Гаражi

]

lнше нерухоме
майно

Перелiк об'е(тLв М|сцезнаходжеNвя об екта (KpalBa адреса)
(кв, м)

Сума зитрат (грв)на

придбання



Б, lиайно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правl користування
членiв ciM'T декларанта

Мiсцезнаходження об'екта (KpaiHa, адреса)

30. Житловi буди нки

31, Квартири

32, Садовий (дачний)
будинок

33. Гаражi

lнше нерухоме
май но

34,



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншоlиу правi користування

декларанта, та витрати декларанта на lх придбання (користування)

35, Автомобiлi
легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37,

з8, .Повiтрянi судна

Jy. lнш засоби

Перел]х

транспортних засобiв

Марка/мOдель

(об'см цилlндр в двигува куб см потужвlст5

двиrуна, кВт довжина см)

Сума витрат (грн) на

лридбання
на iнше право



Б, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

40,

41, Автомобiлi BaHTa)l(Hl
(спецiальнi)

42, Воднi засоби

43, Повiтрянi судна

lншi засобиц.

користування членiв с Nr'т декларанта

I!'lарка/модель

(об'ем цил ндр в двигуна, куб см,

потуt(н сть двигуна, кВт довжина, см)

Перел к травспортних засоб в



45,

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iHmi активи

А, Вклади у банках, цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т, ч,:

47.

48

49,

50_ внесених у звiтному роцi

Сума коштiв на рахунках у банках та iнши
фiнансов,1\ устаповах

ноviнальна вао r сть цiнних rаперiв

Розмiр внеск]в до статryтного (складеного)
капlталу товариства, пlдприемства,
органiзацiТ

Б, Вклади у банках, цiннi папери та ]ншi акгиви, що перебувають у власностi
членiв ciM'l декларанта (грн)

51

52.

5з.

у тому числ за кордоном

у тOму числl за кордоном



Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54,

56.

57.

58,

Ео

,Щобровtльне страхува.{ня

Недер)(авне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах l|]-V майна

Погашення ocнoBHo'I суми позики (кредиту)

Погашення суми процентis за позикою
(<редитом 

t

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

60,

6,1,

62.

63.

64,

Перелri фiнансоsи! зобов'язань у тOму числi за кордоном

Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

Перел к ф вавсових зобов qзань
у тому числlза кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацil' вiдоNлостей

/а" n/t(Тz(P{q| zo /6' р

примiтка. 1. ,щекларацiя заповнюоться i подаоться особами,зазначеними у пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоl cTaTTi 4, таособами, зазначенимИ в абзацi першому чjстини першоТ статгi 1.1 Закону
УкраТни "Про засади запобiгання i протЙдii' корупцii". При цьому о.об"rr,зазначеними в абзацi першому частини першоi' cTaTTi 1l цього Закону,вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацii. не зазначаються.

2. !екларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною абокульковоЮ ручкоЮ синього,абО чорногО кольору таким чином, що забезпечуевiльне читання внесених вiдомостей.
3. У позицiт 1 у разi, якщо декларантом у звiтногиу р9цi змiнено прiзвище,


