
Додаток
до 3акону УкраТни

"Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ"

вiд 7 квiтня 2011 року Ne 3206-Vl

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

за 2о // рiк

Роздiл l. Загальнi вiдомостi
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Члени ciM'T декларанта:
РесстрацiйниЙ номер облiковоТ картки платника податкiв/

серiя та номер паспорта громадянина Украiни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'I

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 3/ра у /2р/
6. заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

(виплаченi) декпаранту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у позчцiях 7, 8)

7. дохiд вiд викr]адацькоi, науковот i творчот дiяльностi,
медичнот практики, iнструtпорськот та суддiвськот
практики iз спорту

(назва заmаду, уfrанови тощо, в яких одержано (нараовано) зазначенi у цiй позицii доходи)

8. авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

9. дивlденди, проценти

10. матерlальна допомога

11. дарунки, призи, виграшi

12. допомога по безробiтгю

13. алlменти

,l4. спадщина

15. cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

{6. дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого майна

17. дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот
професiйноi дiяльностi

18. дохlд вlд вlдчуження цlнних паперlв та корпоративних
прав

19. дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
корисryвання) майна

20, iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декпарантом

Розмiр доходу

'в iноземнiй валютi l перерахованого у гривнl
Назва краjни

21.

,/
//--

В. Одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А.МаЙно'щоперебУваеУВласностi,ворендiчинаiншомУправiкористУВаНнядекларанта'
та витрати д"й"Ё"rr" на придбання такого майна або на користування ним

Мiсцезнаходження об'еrта (KpaiHa, адреса)
аrйпьна плоша

Сума витрат (грн) на

Перелiк об'екriв (кв. м) придбання
у власнiсть

оренду чи на iнше
право корисryвання

23. 3емельнiдiлянки

24. Житловiбудинки ---Z_
25. Квартири ?r,2.-.1 2n- fr.za ,jZ Z цfl//б.( l а

_2r-Гь {ёi<; Д-*2Рrrl r

26 Садовий (дачний)
будинок

r--7

2l. Гаражi -7
--7

.4--
28. lнше нерухоме

майно
--7

,/ 
-_=-------'-С---
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3агальна площа (кв, м)Мiсцезнаходження об'окrа (краjна, адреса)

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

|нше нерухоме
майно

39

Admin
123



Розд!л lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi кориGтування
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (корисryвання)

Перелiк
эDтних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потускнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання
у власнiсть

оренду чи на iнше
право користування

35. Автомобiлi
легковi Йr ,/&no,u.o /. Д ZpoZ ,Z p/)n

7ё774_ь.

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi) Z

/

37. Воднi засоби

/'
<----- -

-{

38. Повiтрянiсудна
-----7

----

39. lншiзасоби

-=7
7--

--''
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Б. ТранспоРтнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

д. Вклади у банках, цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi

декJ]аранта, та витрати декларанта на придбання таких аlсивiв (грн)

користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
потикнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

40. Автомобiлi легковi Р2/2, l/а.;rrэ " ,/,9 беёЁ .uOq
П/r"74ftzzr."-/Д/Dа

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. Воднi засоби

{=------ _,
43. Повiтрянiсудна

--::-
щ, lншi засоби

=:Z--

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

]Б.

46.

4l.

48.

49.

50.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, ут. ч.:

придбаних у звiтному роцi
(

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,
органiзацii, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi L
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Перелiк Усього у тому чисrli за кордоном

51.

52.

53.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах
7

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи,

що перебувають у власностi членiв ciM'i декларанта (грн)

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацiТ вiдомостей

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

54.

55.

56,

57.

58.

59.

flOбровiльне страхування

Недержавнё пенсiйнё забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll*V майна F /э?
Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'i декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

60.

61.

62.

63,

й.

,Щобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах |ll*V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)
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