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“Про засади запобiгання
i протидi~Ё корупцi~Тl

вiд 7 кВiтня 2011 року
W 3206—VI

дЕКЛАРАЦIЯ
витрати I зобов’язання фiнансового

за 20 .4. рёк

додаток
до Закону УкраIни

про майно, доходи, характеру

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

2. Мiсце проживання:’

(прiзеище, мя, по батьковi, реестраi~йний номер облiкозот картки платника податidе/серiя та номер паспорта громадянина УкраТн~ — декларанта)

/
з.

(пош~”вий iйдекс, о~ласть, район~~~i~нкт, улиця, но~ер: будинку’4фпусу, кв~рти~lи декларан’а’

€и~иHa
а$d’и2е ~

Реестрацiйний номер облiково? картки
платника податкiв( серiя

та номер паспорта громадянина Укратни



2

Роздiз’ М. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в УкраТнi

Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiВ

декnаранта членiВ сiм(

Загальна Сума СУКУПНОГО доходу, гривнi, у т. ч.: 4’9 ‘9// —

заробiтна плата’ iншi виплати та винагороди, нарахованi
(виплачеНi) декларанту вiдповiдно до умов трудового —

або цивiльно-правового договору (крiм виплат,
зазначенихупозицф7,р)_______________________

дохiд вiд викладацькоТ, науковот I творчо! дiяльНоСтi,
медично! практики, iнСтрукторськоТ та суддiвсько(
практики з спорту

:-

~~nнаава закл . и тощо, в я~их одержано (нараховано) зазначенl у~

~ авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацГ’ ь о ~‚
майнових прав iнтелектуальнот вгlаСНоСтi / Р 0

~ дивiденди, проценти

матерiальна допомога & ≤Я70

дарунки, призи, виграшi —

доПомога по безробiню —

. —алiменти

спадщина — —

‘ страховi виплати, Страховi вiдшкодування, викупнi
суми та пенСiйНi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТта незалежнот
професiйноТ дiяльноСтi

18.

19.

20. iншt види доходi

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (Строкове володiння та/або
користування) майна

/
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Роздiл III. Вiдомостi про нерухоме майно

. Майно, що перебувас у вгiасностi, в орендi чи на iншому г’равi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування Ним

будинок
(дачний)

lн~е нерухоме
майно

‘~LолЁн

ореiщу чи

на iнLве право

кор истуваин я



з

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

Назна краТни

/L’~;т~а*Ъ~

В. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни членами сiм’Т декларанта

Розмiр д~ходу
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Б. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм’Т декларанта

34. lнше нерухоме

Мiсцезнаходженн» обекта (кратна, адреса)

7~о’е/~
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Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби

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

транспортних засобiе

Автомобiлi
легковi

двигуна, квт, довжина, см)

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

iншi засоби

аренду чи

на ише право

користування
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Б. Транспортнё засоби’ що перебувають у ВласностI в орендi чи на iншсму правi
користування членiв сiмТ декларанта

40. Автомсбiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Iншi засоби

Марка/модель

(обем цилiндрiвдвигуна, куб. сы,

пОТужНiсть Двигуна, кВт, доБжина, CM)
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Роздiл V. Вiдо,иостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та ншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

э
/ б

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51

52.

53.

Перелiк Усього у тому ч,iслi за кордоном

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

вкладених у звiтному роЩ

Номiнальна вартiсть цiнних папер~в, у т. ч.: —

придбаних у звiтному роЩ

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства, у’~ (г~ 0iб~%)
органiзацiт, у т. ч.:

внесених у звiтному роЩ

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв сiм’Т декларанта (грн)

flepenix Усього у тому числi за кордоном

~L~L
Сума коштiв на рахунках у банках та iнших ‘—~

Номiнальна вартiсть цiнних паперiв

I
L__ згis1~~___j

—
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Перелiк фiнанссвих зсбовязанb Усьего у Тому числi за кордоном

добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах ill—V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

iншi не зазначенi у роздiлах hi—V витрати

Б. Фiнансовi зобовязання членiв сiм!декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобовязань Усього у тому числi за кордоном

добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення
~

Утримання зазначеного у роздiлах Ill—V майна

Погашення основно! суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

у цiй декяарацi? вiдомостей

«Ш” ~‘&~Т 20

Роздёл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов’язання

А. Фiнансовi зобовязання декларанта та iншi його витрати (грн)

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Засвiдчую правил

для
дОК1’МЕНтIВ

‚9г~иелсо
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