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додаток
до Закону Укра~Lни
“Про засади запобiгання
i протидiI корупцiI”
вiд 7 квiтня 2011 року
N~ 3206—VT

дЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру
за 20 ‘Ч рiк
Роздiл I. Загальнi вi,цомостi
1.

О

fIll

(прiзвище, iм’я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковот картки платника податкiвlсерiя та номер паспорта громадянина Украгни — декпаранта)

2.

Мiсце проживання:

(поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу квартири декларанта)

)

з.

Посада:

4.

Чгiени сiм’Т декларанта:
Ступiнь зв’яаю’

Прiаеище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облIкоеот картки
платника податкiаЁ серiя
та номер паспорта громадянина Укратни
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Роздiл II. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в Укратнi
Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiв
декларанта

5.

членiв сiм’Т

Загальна сума сукупного дохОду, гривнi’ у т. ч.:

заробiтна плата, iншi випгiати та винагороди’ нарахованi
(виплаченi) декларанту Ыдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (кр/м виплат,
зазначеНпхупозицiях 7,8)
7. дохiд вiд викладацькоТ, науковот творчот дiяпьностi,
медичнот практики, iнструкторськот та суддiвськот
практики iз спорту
6.

~

(назна закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначенl у цiи позицiГ~оходи)

8.

авторська винагорода, iHwi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелектуагiьноТ власностi

9.

дивiденди, проценти

10.

матерiапьна допомога

11.

дарунки, призи’ виграшi

12.

допомога по безробiпю

13.

алiменти

14.

спадщина

16.

страховi виплати, страховi вiдшкодування викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що Сплаченi декларанту за
договором страхування, Недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

16.

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

17.

дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот
професiйнот дiяльностi

18.

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

19.

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

20.

iншi види доходiв (Не зазначен/ у позиц/ях 6—19)

э

з
Б. Одержанi (нарахованi) з джерегi за межами Укратни декларантом
Розмiр доходу
Назна кратни
в ноземнiй валютi

перерахонаного у гр~iннi

21.

О
В. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни членами сiм’Т декларанта
Розмiр доходу
Назна краТни
н ноземнiй налютi

22.

,)

перерахованого у тривнi
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Роздiл IН. Вiдомостi про нерухоме майно
А. Майно що перебувас у власностi, в орендi чи на ншому правi користування деюiаранта,
та витрати декг’аранта на гiридбання такого майна або на користування Ним
Сума витрат (грн) на
Перелiк обепlв

М~сцезнаходження обекта (кратна, адреса)

Заmльна площа
(кв. м)

оренду чи
~ ~ право

придбання
у власН~сть

користування

,

.

23. Земельнi

.

дiЛЯНкИ

~__~ц~___24. Житловi будинки

~-~-п~-

—

/

26. Квартири

26. Садовий (дачний)
будинок

27.

Гаражi

э
28.
,

Iнше нерухоме
майно

—~

—n
—----

——

——

—

.

——

I

в
Б. Майно, що гiеребувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм’Т деюпаранта
Гiерелiк об’ектiа

29.

Земельн] дiлянки

30.

Житповi будинки

31.

Квартири

32.

Садовий (дачний)
будинок

33.

Гаражi

34.

lнше нерухоме
майно

Мiсцезнаходження обекта (кратна, адреса)

Загальна плсща (кв. м)

—

б
Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби
А. Транспорты засоби’ що перебувають у власностi’ в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)
Сума витрат (грн) На
Гlерелiк

Марка/модель

траиспортних засобiв

(об’ем цилiндрiв двигуна, куб. ом, поТужНiсть
двигуна, кВт, доажина, см)

Рiк випуску

придбання
увласнiоть

35.

Автомоб~лi
гiегковi

36.

Автомобiлi
вантажнё
(спецiальнi)

37.

Воднi засоби

38.

Повiтрянi судна

—-—

——

.

оренду чи
На iнше право
кориотування

—

—---——-—

)
39.

lншi засоби

.
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiмТ декларанта
Марка/модель
(об’ем цил~ндрiв двигw~а, куб. см,

Перелiк транспортних эасюбiв

Рiк випусi~

потужнiстьдбигуна, квт, Доижина, см)

40.

Автомобiпi легковi

41.

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42.

Воднiзасоби

43.

Гiовiтрянi судна

44.

lншi засоби

———

-—

—-

——--------

О

)

—
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Роздiл V. Ыдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активы
А. Вклади у банках, цiннi папери та iнuji активи, що перебувають у власностi
декларанта’ та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)
Перелiк

45.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiмансових установах’ у т. ч.:

46.

вкладених у зЫтному рсцi

47.

Номiнальна вартiсть цiнних паперiв, у т. ч.:

48.

придбаних у звiтному роцi

49.

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства’ пiдприсмства,
органiзацiт’ у т. ч.:

50.

внесених у звiтному роцi

Усього

у тому числi за кордоном

-~__________________

Б. Вклади у банках’ цiннi папери та ншi активи, що перебувають у вJпасностi
членiв сiм’Тдекларанта (грн)
Перелiк

51.

Сума кошт~в на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

52.

Номiнальна вартiсть цiнних паперiв

53.

Розмiр внескiв до статутного (сюiаденого)
капiталу товариства’ пiдприемства,
органiзацiт

Усього

у тому числi за кордоном

)
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Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов’язання
А. Ф~нансовi зобовязання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнамсоаих зобовязань

54.

добровiльне страхування

55.

Недержавне пенсiйне забезпечення

56.

Утримання зазначеного у роздiлах Ill—V гиайна

57.

Погашення основнот суми позики (кредиту)

58.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59.

lншi не зазначенi у роздiлах Ill—V витрати

Усього

у тому числl за кордоном

-~________

Б. Фiнансовi зобовязання членiв сiмТ деюпаранта (грн)
Перелiк фiнансових зобовязань

60.

добровiгiьне страхування

61.

Недержавне пенсiйне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у роздiлах Ill—V майна

63.

Погашення основнот суми позики (кредиту)

64.

~1

Усього

.у тому числi за кордоном

Гlогашення суми процентiв за позикою
~ (кредитом)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй декпарацiТ вiдомостей

___

‘й-»

~~9У~___
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