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додаток
до Закону Укра~ни

“про засади запобiгання
i протидi~. корупцЛJ”

вiд 7 KBiTHH 2011 року
N! 3206—VI

дЕКЛАРАЦIЯ
про майi-iо, доходи, витрати I зобов’язання фiнансового характеру

за 20

ф ф

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

/?ет ОЁ4~

Мiсце проживання:

а батькоеi, ресстраL~йн”й номер облiкоаот картки гu,атника податкiе/серLя та номер пааlорта г~маДянина Укратни — деIФаранта)

3. Посада:

. ...JГСВИЙ iндекс. vоласть. район населений пункl, .,~.‘Цл, номер. судинку корпусу, квартири декларанта)

4. Члени сiм’Т декларанта:
РеестраL4iйний номер облiковоТ картки

платника податкiе/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни
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L~Л -

Роздёл Ii. Вiдомостi про доходи

А. Одержан~ (нарахованi) з ycix джерел в УкраТнi

Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк ДохоДiв

ДекпараНта цленiв dмт

Загальна Сума СуКуПНОГО доходу, гривн~, ~ т. ч.: ~.3 IA 000

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, Нарахованi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (крiм виплат,
зазначекихуnозицiях 7, 8)

дохiд вiд виюiадацькот науково? I творчот дiяJ-lьностi,
медичноТ праю-ики, iнструкторськоУ та суддiвськот
практики з спорту

—

(Назна закладу, установи тощо, в ЯКIIХ одержано (нараховано) зазначенi у цгй ПозицiТ ДОХОДИ)

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелектуальнот власностi

дивiденди, проценти 7 / ‚20

. —матерiальна 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 —

17

1 &

19. дохiд вiд передачi
користування) мап

7

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТта незалежноТ
професiйноТ дiяльностi

дохiд в’щ вiдчуження’цiнних паперiв та корпоративних
прав

‚-L

аая ~-&,~э



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

ф~ ВГ и&~ ~а~’

/~оиfс~

з

20 ншi види доходiв (не зазначенi у позицiях 6—19)
— iii 000

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

буд и н о к

Iнше нерухоме
майно

Сума витрат (грн) на

Оремдуч%

На ~НШО право

користування

H
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Б. Майно, що перебувас у власностi, в оренДi чи на iншому правi користування
членiв ciM’i декларанта

МiсцезнаходженНя обекта (кратна, адреса)

Iнше нерухоме
майно

еiаHи~.&аГ

з
е-ыё 94 ~с_и”J

—
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РоздIл IV. Вiдомостi про транспорТНi засоби

рансгюртнi засоби, що перебувають у власноютi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на Tx придбання (користування)

Сума витрат (гр”) на

Автомобiлi
легков

Автомобiлi
вантажн I
(спецiальнi)

Воднi засоби

Iншi засоби

ХЁеЁхч’zi4са2н

Г” о7иж’tьk~ОМ V
у

транСпортIнlх аасобjв I
марка/Модель

(обw L’иiiiндрiв двL~гуна, куб. п.., поТужНLстЬ
двигуна, кВт, довжиНа, пл)

оренду чи

на “ше право

користува “н я

—



п

Б. Транспортнi засоби iцо перебувають у власНсстi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiмТ декларанта

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Марка/Модель

(обем цилiIцрiвдвигуНа, куб. Сы,

потужнiСть двигуна, кВт, довж’и4а, см)

—

Автомобiлi легковi

Воднi засоби

Iншi засоби

J LО/7-О4&~
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г Роздiл v. Вёдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi
А. Вкяади у банках, цiннi папери та iншi активи’ що перебувають у власНостi

декларанта та витрати декларанта на придбання таких активiВ (грн)

nepenix yCbOrO

45. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших .

фiнансових установах, у т. ч.: ‘9 .7 ~ 00

46. вкладених у звiтному р014i

47. Номiнальна вартiсть i’iнних паперiв, у т. ч.: —

48. придбаних у звiтному роцi

49, Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства пiдприемства —

органiзацiТ. у т. ч.:

50. внесених у звiтному poili

Б. Вклади у банках цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв CiM’T декларанта (грн)

Г Перел~к Усього у тому числi за ко~доно~~J

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

52. 1~~лнальна вартiсть цiнних nanepiB — —

53. Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiтапу товариства, пiдприемства, —

L~ганiзаЫuТ ______________

L~г1ь1;»ом ~-Л-≤~Jф~1~ Lо-i~7о

у Тому числi за хордоном

еиQчi еы-г’
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Примiтка. 1. декларацiя заповнюстьСя i подасться особами,
зазначеними у пунктi 1 i пiдпунктi “а” пункту 2 частини першоТ стапi 4, та
особами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ статтi 11 Закону
УкраТни “Про засади запобiгання i гiротидiТ корупцiГ. При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини nepmdi стапi 11 цього Закону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiвlвнескiв) у декларацiТ не зазначаютьСЯ.

~2т декларант--заповНю€ декларацiю~_власноруынQ чорни~щJQЩ або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечус
вiлЫие читання внесених вiдомостей.

З. У гозицiУ I у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище,
iм’я, по батьковi, спочатку зазначасться ноне прiзвище, iм’Я, rIO батьковi, а у
дужках — попередне прiзвище, iм’я, по батьковi.

Перелiк фiнаНсових зобовязань Усього у тому числ~ за кордоном


