
Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiтання
i протидii корупцii"

вiд 1 квiгня 201,t року
N! з206-VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансовоrо характеру

за 20 l.|t,,,piK

Роздiл l. 3агальнi вhомосri

1,

(пtjзви[це, iм'я, по батьювi, реестрацiйнпй ноuер облiкоют t(apTtol плат}lика гцд8rхiысехяя те Horrep паспоръ громадянина УкраТни - деклараrта)

2, Мiсце проживання:
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Члени ciM'T декларанта:
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ПрЬвпще, iнiЦали, дата нарqдження

РееgrраЦйниf, номер облiко9оТ врки
платника податкid серiя

та номер паспорта rромадянхна, Украiни
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Роздiл ll. Вhомостi про доходrl

А. Одерканi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YryarHi
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l1. ; дарунки, призи, виграшii п-г
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12. ! допдопомога по беэробiтгю
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{3. i алiменти
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'' i !9l,fl вв проваркення.пiдприемницькоТта незалежноТi професiйноТ дiяльностi

'' I i::F вh вiдч}пкення цiнних паперiв та корпоративних
| прав
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'' ; Р:]ff'.{lер:дачLв оренду (сгрокове володiння rа/або; користування) майна
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i jltшjвили_доходiв (не зазначенiу позuфях Ь19)
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з рtерел за межами УкрIни декларантом

Наsва краIни

РоOчiрдшоду

r iноgеIнlй rалотi г€рёрахованою у Фивнl

21.
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В. Одержанi (HapxoBaHi) э р<ерел за мФкlми Укратни членами ciM'T дешфанта

Назва краТни

Po9lip дохqду

а iноrеIнiй валlотi перраховансЪ у rривнi

Роздiл ltl. Вiдомостi про нерухоilе шайно

А. Майно, lло перебувае у власносгi, в орендiчи на iншому правa корисгування д'ешаранта,
та витрати декларант€l на придбання такого майна або на корисгування ним

23.

ъ.

Садовий (дачний)
будинок

[л г
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Перелiк об'епiв МiоlФнахqш(еlrня о6'еша (краiна, адреса) 3айльна плочlа

(хв. м)

cyrra вхтрат (Фн) на

прiцбання

у вrtаснiсrь

ореtцу чи

на iнцiе право

корисrування

3емельнiдiлянки

i

Житловiбудинки

Квартири
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I

Гаражi

lнше нерцоме
майно

Б. Майно, rцо пербувае у власностi, в орендiчп на iHl,uoMy правi користування
членiв ciM'T декпаранта

29, i 3емельнiдiлянки

Житловiбудпнки
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Садовий (дзчний)
будинок

i Гаракi
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lнше нерухоме
майно
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Роqдiл lV. Вlдошостi протранспортнi засобl

Марrа/мqдель

(о6'Gн lдлiцПвдвrгрlаl ку6. or, потроtiсть

двигрlа, lBr, довlltина, crr)

Порелiк

транспорпtих засобiв

l
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А. Трнспортнiзасоби, що перебуваштъ у шасноGтi, в орерцiчи на iнцюму правi кориgтування

декпаранта, та вупрати декларанта на Тх пр}цбання (корисrування)

Cpla вrтрат (rрн) на

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
BaHTa!KHi

! (спецiальнi)

i
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Воднi засоби

Повiтрянiсудне

lншiзасоби
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Перелiк транспортних засOfЛв
lrарiа/шqдель

(обЪм цrrлiцрiвдвrгуп, ryб. ш,
rютуlшЬдвlryrв, кВт, доilоrна, сп)

Б, Транспортнa3асобц що пе!ебуваютьу власносгi, в орещaчи на iнцюму правa, КОРИСТУВаННЯчленiвсaм'IдеклlЬвБ-'

Автомобiлi лековi

Ф. Повфянiсудна

lншiзасоби

згl
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роqдiл v. Виоmостi про вrпадх у банках, цiннi паперп та iнlлi ектпвlr

А. Вкпади у банках, цiннi папери та iнtдiактиви, що перебувають у влlасностi
декларанПr, та витраТи деклара}rта на придбання таких аlсивiв (грн)

45.

46.

47.

48.

49,

я).

Б. Вшадп у банках, цiннiпапери та iнщiактиви, що перебувають у влlасностi
членiв сiм'Тдешаранта (грн) !

у roily чис,rli 9а коионоu

Сума кошлiв на раryнках у банках та iнlдих
фiнансових ycttlнoв€lx

Перелiх Усьоrо у топу ч1,|сrli 9а кордоrоr,

Сума кочлiв на рахунках у банкех та iнших
фнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:
i

i придбаних у звkному рцi
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Роздiл Vl. Вhомостi про бi""""о"i -ББ"Б

Перлiк фiнансових sобовЪзань

1 !99е_пжавне пенсiйне забезпечення

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та цшi його витрати (грн)

54

55.

56.

57.

58.

у_т_р_имання зазначеною у роqдiлах lll-v майна

п*огашення основнот суми позики (кредпу)

Погашення суми процентiв за позикою
1кредитом)

ll_Чi l=:_."з:9_I] у*!9цiлах tll-v витрати

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'I декларанта (грн)

60 
1 
ДобRовiльне страхування

у тому числi за кордоном

3асвiдчУю правильнiсть зазначених у цiй,Щекларацii вiдомостей
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Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числli за коtвоном
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