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додаток
до Закону Укра~Ёни

Imp0 засади запобiгання
i протидi~Ё корупцiI”

вiд 7 квiтня 2011 року
N~ 3206—VT

дЕКпАРАЦIя
про майно, доходи, витрати I зобов’язання фiнансового характеру

за 20 JЧрiк

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

о~~4~щ Т~иvh~t5tих

4. Члени сiмТ декларанта:

-

Г)

(прiзвище, iмя, по батькевj реестрацiйний номер облiковот картки платника подапd&сер~я та номер паспорта громадянина Укратни — декп аракта)

2. Мiсце проживання: : - - .

деко, ООJIаь,о, ~dИЦН, иа~j~ийй ~~оу~ин~, kopmiyьy, Rоd~ГИрh~,~.,.,;

З. Посада:

Ресстрацiйний номер обгmiковот картин
Ступiнь эв’язm~’ Пр~звище, iнiцiали, дата народження платника податкjвi серiя

Та номер паспорта громадянина Укратни
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Роздiп II. Вiдомостi про доходи

А. Одержани (нараховаF-d) з ycix джерел в Укратнi

О

)

Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiа

декларанта члеНiв сiмi

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, нарахованi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (кр/м биплат,
.зазначених у позиц/ях 7, 8)

дохiд вiд викладацько?, науковот I творчот дiяльностi,
медичноf практики, iнСтрукторСькоТ та суддiвськот
практики з спорту

~устёЯёёWтощо, в як! ё~Зi~ёйё~арахованозазначен, у цiй~йЩiТё~Ъ~Тi)

авторська викагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелектуальнот власностi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

~ допомога по безробiпю

~ алiменти

спадщина

страховi випгтати, страховi вiдшкодування’ викупнi
~ суми та пенсiйнi виплати, Lцо Спгтаченi декларанту за

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майка

дохiд вiд провадження пiдприеМницькоТ та незалежнот
професiйнот дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
п ран

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користування) майка

iншi види доходiв (не зазначенi у позиц/ях б—19~



)

22.

з

5. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни декларантом

21

Розмiр доходу

Назна кратни
в iноземнlй паnютi перерахованого у гривНЁ

В. Одержан! (нарахованi) з джерез-i за межами Укратни членами сiм’Т деюпаранта

Назна кратни

Розмир доходу

в iноземнiй валютl перерахованого у гривнi

- —- 1 .
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Роздiл HI. Вiдогиостi про нерухоме майно

А. Гиайно, що перебувас у вгiасностi, в орендЁ чи на iншому правi користування дею-iаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Сума оитрат (фи) На

Перелiк обектiв М~сцезнаходження обекта (кратна, адреса) Загш’ьна площа оренду чи
(кв. м) придбання На нше право

у власнють
користуваНня

Земельнi дU,якки
- ~ч1пббоо

Житловi будинки L’. - - ~б —

Квартири

Садовий (дачний)
буди но к

Гаражi

Iнше нерухоме
майно

L____

23.

24.

26.

26.

27.

28.

)
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Б. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на ншому праЫ користування
членив сiм’Тдекларанта

D

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Перелiк обеiпiо Мiсцезнаходження обекта (кратна, адреса) 1 Загальна площа (кв. м)

Земельнi дiлянки

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний) -

будинок

Гараж]

Iнше нерухоме
майно —



б

Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби’ що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декгiаранта на Tx придбання (користування)

Сума витрат (гр”) На

Перелiк Марка/модель

транспортних аасобjв (обем цилiндр~в двигУна, ~Уб ~‚ по юкн~ь Pix ВИПуСL~Ё придбання оренду ~‚
двигуна, квт, доажина, см) На iнше право

у власнiсть
користування

Автомобiлi
легковi

Лвтомсбiлi
вантажнi
(спецiальнi) .

Воднi засоби ——

- I --_____

Г]овiтрянi судна

lншi засоби

35.

36.

37.

38.

39.

)
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Б. Трансгюртнi засоби’ що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiм’Т декларанта

Марка/модель
Ilерелiк транспортних засобiв (об’€м цилiндрiв дои’-уна’ куб’ ом, Рiк випуску

потужнiсть двигуна’ квт’ Доажина’ ом)

Автомобiлi легковi —

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднiзасоби

[lовiтряни судна

Iншi засоби

40.

41.

42;

43.

44.



в
Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiнн~ папери та iншi активи

А. Вклади у банках цiннi папери та iншi аю-иВи що перебувають у власностi
декларанта та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)

45.

46.

47.

48.

49.

60. .

51.

62.

53.

Перепiк Усьогс у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
ф~нансових установах у т. ч.: -~

L~!Z~адених у авiтномуроцi

Номiнальча вартiсть цIннихпаперiв у т. ч.:

придбаних у авiтному роЩ

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдпривмства,
органiаацiт, у т. ч.:

~ внесених у звЁгному роцi

Б. Вклади у банках цiннi папери та нш! активи, що перебувають у власностi
членiв сiмТ декларанта (грн)

Перел~к Усього у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Ном!нальна вартiсть цiнних папарiв

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, п!дприемства,
органiзацi?

)
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Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов’язання

Перелiк фЫансових зобоояэань Усього у тому числЁ за кордоном

добровiльне страхування

Недержавне пенсiйке забезпечення

~ Утримання зазначеного у роздЁлах lu—V майна

~ Погашення основнот суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Iншi не зазначенi у роздiлах IlL—V витрати

Б. Фiнансовi зобов’язання чгiенiв сiм’Тдекларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобоо’язань Усього у тому числi за кордоном

добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забеапечення

Утримання зазначеного у роздiлах UI—V майна

ПогашенняосновноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позиксю
(кредитом)

А. Фiнансовi зобов’язання декларанта та iншi його витрати (грн)

54.

55.

58.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

1

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй декпарацiТ вiдомостей

2ОJ5~.
/пщпис)




