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додаток
до Закону Украiни

“Про засади эапобiгання
i протидiУ. корупцi~”

вiд 7 квiтня 2011 року
N! 3206—У’ .

дЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру

за 20 i%’.. рiк

РоздIл I. Загальнi вiдомостi

Р ,L-P1. ‚~~2~Zi ии?б ~ / 0-4’ Q.

(прiзвище~iм’я, по оатьковi, рееtтраL~йнии .lcMek .~,, ‘артю. платника подаТюtиСерIя та .~омер i’.. ~ромадянина Укратни — Декларе”та)

2. Мiсце проживання:

(поuловий ё~щекс, область, район, населений пункт, аулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада:

4. Члени сiм’Т декларанта:

Реестрацiйний номер облiковот картки
Ступiнь эвязку Прiзвище, iнiцiали, дата народження платника податidв/ серiя

та номер паспорта громадянина Укратни

•~КРД НА.
к

‚и’игl А.0М ~ ДОКУМЕНТIВ

“$4 д



17.

18.
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Роздiл II. Вiдомостj про доходи

А. Одержанё (нарахованi) з ycix джерел в Укратнi

Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перел~к доходiа

декларанта членiв du?

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, ут. ч.: ‘(3 @6 ?. ‚13

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, нарахованi
(виплаченi) декларанту вЩповiдно до умов трудового / ~ () ~‘3 Ъ Ч
або цивiльно-правового договору (кр/м еиплат,
зазначених у позицiях 7, 8)

дохiд вiд викладацькоТ, науковот i творчот дiяльноотё,
медичнот практики, iнструкторськот та суддiвськот
практики з спорту

(назна закл~у, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зааначенiуi~iй пОЗицIТ доходи)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

19.

20.

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивiденди, проценти

матерёальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiпю

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 пiдприемницькоТ та незалежнот
професiйнот дiягiьностi

дохiд вiд вiдчуження цiНних паперiв та корпоративних
прав

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

iншi види доходiв (не зазначенi у позиц/ях 6—19)

—



з

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

В. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни членами сiмТ декларанта

Розмiр д~ходу

аию’~и~J—

Poadp доходу
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Роздiл III. Вiдомостi про Нерухоме майно

А. Майно, що перебувас у ВлаСНостi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати Декларанта на придбання такого майна або на користування Ним

iнше нерухоме
майно

Сума витрат (грн) На

оренду чи

на iнше право

користува н н я

О-сЁВи~и~ &ЁQay ос-еt≠-~’4я,

—



29.

30.

31.

32.

33.

34.
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Б. Майно, iцо перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм’Т деюiаранта

Перелiк об’ектiв Мiсцеанаходження обекта (краУна, адреса) Загальна площа (кв. м)

Земельн~ дiлянки

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
буди нок

. (i.~: ?( док~Ёнтjw}Н)~
га_L~п!’~t~

lнше 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 декларанта на Ух придбання (користування)

Перелiк

транпlортних засо&а

35. Лвтомобiлi
легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(сгiецiальнi)

37. Воднiзасоби

38. Повiтрянi судна

39. lншi засоби

Марка/модель

(обем цилiндрiвдвигуна, куб. см, пот~кнiсть

двигуна, квт, довжина, см)
Рiк випуску

‚9о1i-4

о

≤~9,-~€-’~ (‘

KOq

д., V.
Для С

згIдн

Сума витрат (грн) на

оре “ду чи
придбання

. на iнше право
у власюсть .

кор истува н н я
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В. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiм”( декларанта

Автомобiлi легковi

Автомобiлi Вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

iншi засоби

(обем чилЁндрiв Двигуна, куб. CM,

потуж»iсть дВигуНа, квт, дсвжина, см)

у 5~%-О-бо~
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати деюiаранта на придбання таких аю-ивiв (грн)

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

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

46. вкладених у звiтному роцi

47• Номiнальна вартiсть L’iнних nanepis, у т. ч.:

43. придбанихузвh-номуроцi

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

50. внесених у звЁтному роцi

5. Вклади у банках, цiннi папери та iншi акi-иви, що перебувають у власностi
чгiенiв сiм’Т декларанта (грн)

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

51. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

52. Номiнальна вартiсть цiнних пагiерiв

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

&~Лн~iя /


