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LкопrnI
. додаток

до Закону Укра~ни
“про засади запобiгання

i протидj~L корупцii”
вiд 7 квiтня 2011 року

N! 3206—VI

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

за 20 .≤У рiк

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

и ___________________

(прiзвище мя, no батьковi, ресстраLjйний номер облiховот карт~i платника nодатidвlсерiя та номер паспорта громадянина Украiни — декларанта)

Мiсце проживання: ,

(поштовий ндекс, область, район, населений пун*т. вулщщ, номер: судинку, корпусу, кеартири декларанта)

З. Посада: Jqсг~дд~’а 4qQс~ ‘_Ц ‘~<~Q’~ __________________

______—~~‘~А) ~k ~ __

~ ис
_ц~_’ 4YЁ49#9е

4. Члени сlм’Тдекларанта:

, ‚1

счд D(dZ/TBu’LfC”

t-’9(429 р

~~гге,а ~ b1~~~о

Ресстрацiйний номер облiковох картки
Стуniнь авязку Прiзвище, iнiцiали, дата народження платника податкiа/ серiя

та номер паспорта гром~янина УкраТнк



Роздiл II. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в УкраТнi

5.

б.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiв

декларанта I членiв сiм’Т

Загальна Сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 00

заробiтна пгiата, iншi виплати та винагороди, нарахованi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового g .2 О~ i~
або цивiльно-правового договору (кр/м виплат,
зазначених у позиц/ях 7, 8)

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчот дiялтi,
медично! практики, iНСтрукторськот та Суддlвсько(

-~———______ -

L (назна заю’аду, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначенi у цIй позицil доходи)

~ авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелектуальноТ_власностi

~ дивiденди, проценти

~терiальнадопомога ~ ~оЛа~яг~

~~ лю

~опомога_побезробiпю

~_дарунки, призи, виграшi

~ алiментиh [
~падщина

~ страховi виплати, страховi вiдшкодуванНя, викупнi
~ суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за

J забезпечення та пенсiйного вкладу

~ договором страхування, недержавного пенсiйного

I дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

• I дохiд вiд провадження пiдприсмницькоТ та незалежно!J~рофеСiйноТ дiяльностi

16.

17

19.

18. дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
I прав

20. iншi види до;

вiд передачi в оренду (Строкове володiння
I кориСтування) майна

L -----

V
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Роздiл Iii. Вiдомостi про нерухоме майно

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

емельнi дiлянки

будинок

iнше нерухоме
майно

ю ~

оренду чи

на iнше право

кор истува н н я



з

Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни декг’арантом

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

H о?игИ1~~’ОМ IL~н2_АТ

Розмiр доходу

Розмiр доходу

перерахованого у гривнi



/~f~е
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Б. Майно, що перебував у власнсстi, в орендi чи на
членiв сiм’Т декларанта

правi користування

будинок

lнше нерухоме



б

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)

Сума витрат (грн) на

транспортних засобiв (обем цилiндрiо двигуна, куб. см, потужнiсть

двигуна, квт, доежина, сы)

Автомобiлi
легковi

ореi~ду чи

на iнше npaDo

користування

Автомобiлi
вантажнi
(спецiаг’ьнi)

Воднi заСоби

iншi засоби

—
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5. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiм’Т декларанта

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

lншi засоби

Маркаlмод ел ь

(обем цилiндрiв двигуна, куб. см,

пстyжнiсТь деигуна, кВт. довж’lна, сы)
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Роздiл V. Вiдомостё про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

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

Гiерелiк Усьюго у тому числ~ за кордоном

45. Сума коштiв на рахунках у банках та нlJJих —

фiнансоВих установах, у т. ч.: ____ _____________

46. вкладених у звiтному роЩ

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

48. придбаних у звiтному роцi ____________________________________________

49. Розмiр внескiв до статутного (складеного) —

капiталу товариства, пiдприемстВа,
органiзацiТ, у т. ч.: ____________________________________

бо. [внесенихузвiтному рощ

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

Перелiк Усьюго у Тому числ~ за кордоном

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

62. Номiнальна вартiсть цiнних пагiерiв

53. Роамiр внескiв до статутного (скг’аденого)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

F ~къиг1нАлоМ i 7юос~&иаГ и-<-е.92ёие9

L. згiдно Jд ~
/гои~~о ~

H
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Перезiiк фiнансоеих зобовязань Усього у тому числi за кордоном

добровiльнестрахування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах hI—V майна —

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

iHwi не зазначенi у роздiлах Ill—V витрати

Б. Фiнансовi зобовязання членiв сiмТ декларанта (грн)

[ Перелiк фiнансових зобовязань Усього 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)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй декларацiТ вiдомостей

‘ж
,Апiдпи6

Г~ло~
L~.iЧ~LJ? ,;f- и”.

—,
,

Рд а

20

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов’язання

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

54.

55.

66.

57.

58.

69.

60.

61.

62.

63.

64.

‘п ‚~
,,

• -‘ ,

(




