
|
.{одаток

до 3акону !кра}ни
''|{ро засади запоб|гання | протид|| кор1ттц1|''

в|д 07 кв|тня 2011 року ю 3206-у{

двклАРАц1я
про майно' доходи'витрати | зобов'язання

ф|нансового характеру за20 // р|к

Розд1л [. 3агальн! в!домост!

1' | 4ю п. й+е'ца ,..'.#',сутс|2,п}'.6н2

(пр|звище,!м'япобатьков|,рессщац{йнийномеробл1ково|карткиплатникаподай1в/оорй

2. й|сце проя{ивання: ас с}'а 8с'6

(по:птовий 1ндеко, обласгь, район, населений щ/нкг, вули!ц, 
"о*ер: 

будйнку, кфгусу, кварйри декпаратттФ

3'[осада: 
| епс'ц} 

'сг с'' 2 ауа у''? €42,а./, 
- 

гэ2.ер'.цсэ:&э -
"сц.ай "сг2 пс-су':/'ср> 1рг|стзсу;с/

4. 9лени с]м'] декларанта:

€туп1нь 3в'язку |!р1звище, 1н!ц!али, дата народх(ен}{'1
Реесщаш1йний номер обл|ково| картки

платника податк!в/сер!я та номер паспорта
фомадянина ]['кра!'ьги

у.р,ер8"/Ё /4уап-а *;иу)
-/2 

А
-/ /^ ///!)4гфс: г

/цу;с 2,оаА ёе}с|)
,*/]г')'.А} ';

Розд!л |1. Б!домост1 про доходи

А. Фдер>кан! (нарахован|) з ус1х д}керел в !кра|н1

|{ерел|к доход|в
€у'' одер)1{аного (нарахованого)

доходу
декларанта член|в с!м']

5. 3ага-гтьна сума сукупного доходу, гривн|, у т.ч': .!63?з,



/

6.

зароб|тна плата' |нтп1 виплати та винагороди,
нарахован1 (випланен|) декларанту в|дпов1дно до
умов трудового або цив|льно-правового договору
(кр!ла вшплапу', 3азначен11х у поз!ц!ях 7,8)

* 
'/{4 

я,,{

7.

дох|д вй викладацько|, науково| 1 творно|
д1яльност1' медиино? практики' |нструкторсько] та
судд1всько{ практики 1з опорту

(назва закладу, уотанови тощо, в яких одер)кано (нараховано) зазначен1 у ц1й позиц1'{ доходи)

8.
авторська винагорода' 1н1п1 доходи в1д

реал|зац{| майнових прав |нтелектуально|
власност|

9. див1денди' проценти

10. матер1а.}{ьна допомога 66!3,//,
11. дарунки, призи, вигра1п1

12. допомога по безробттшо

13. а-п1менти

14 спадшдина

15.

страхов| виплати? страхов| в|дтшкодув ан|\я,

викупн| суии та пенс|йн| виплати, що
оплачен| деклщанту за договором
страхування' недер)кавного пенс|йного
забезпеченн'{ та пенс1йного вкладу

16.
дох1д в1д в1дчу)кен}1'{ рухомого та
нерухомого майна

\7. дох1д в1д провадження п1дприсмницько1 та
нез{}лежно{ профес|йно] д1яльност|

18. дох1д в1д в1дчуя(ення ц1нних пашер1в та
корпоративних прав

19. дох!д в|д передан1 в оренду (строкове
волод|ння та/ або користування) майна

20. [ншт1 види доход|в (не зазнанен1 у позшц!:ш
б-19)

Б. Фдер:кан| (нарахован1) з дя{ерел за ме)ками !кра?ни дек.]1арантом

Ёазва кратни
Розм!р доходу

в |ноземн|й валтот1
шерерахованого у

гривн|

21.



Б. Фдер>кан| (нарахован1) з д)керел за межами 9кра!ни членами с1м'? дек.]1аранта

Ёазва кра|ни
Розм|р доходу

в |ноземн|й валтот|
перерахованого у

гривн1

22.

Розд1л 1|!. Б|домост1 про нерухоме шпайно

А. йайно' що перебувае у власност|, в оренд| чи на |нтшому прав| користувант1я
деклФанта, та вищати дек.,1аранта на придбання такого майна або на користув ання

ни1!т

[{ерел1к об'ект|в
й1сце знаходження

об'екта (кра{нц адреоа)

3агальна
площа
(кв'м)

€ума витрат (гон.) на

придбання у
власн|сть

оренду ч|т 11а

|нтпе шраво
корист\ъання

23. 3ештельн| д|лянки

24.

25. 1{вартири

26.
€адовий (данний)
буАинок

27. [арая<|

28.
1нтше нерухоме
майно



Б. йайно' що перебувае у власност|, в оренд| чиъ|а |нтлому прав| користуван11я
член!в с|м'] декларанта

[{ерел1к об'ект|в
1\:1|сце зн[1ход)кення об' скта (кра|на,

адреса)
3ага-гльна площа (кв.м)

29. 3емельн| д|лянки

30. }{итлов| будинки

31. (вартири
"/,г,4-п-};ур- ьу/ . у/а6гЁ ,}{ "се 

&

з2.
€адовий (данний)

будинок

33. [арах<1

34.
1нтпе нерухоме

майно

Розд!л |\/. Бйомост1 про транспортн! засоби

А. 1ранспортн| засоби' що перебувае у власност|, в оренд| чи на |нтпому прав|
користуваъ{ня декларанта' тавитрату7 декларанта на !х придбання (користування)

|{ерел1к транспортних
засоб|в

Р1арка/модель (об'ем
цил1ндр|в двигуна'
куб.см, потужн|сть

двигуна, кБт, довжина,
см

Р|к
випуску

€тъла витрат (гон.) на

придбання у
власн1сть

оренду ч|{на
|нтпе право

користування

35. Автомоб1л| легковт

}/,'г(|в/-0|'/ /9,"{ 4{ рр/2

Рп |е;-о
3'! псг)" /"//



36.
Автомоб|л|
вантат<н!
(спец|альн|)

37. Бодн| засоби

38. |{ов1трян! судна

39. 1нтш| засоби

Б. [ранспортн| засобъх, що перебувае у власн0ст|, в оренд| чи на !нтшому прав|
користуванн'1 член|в с|м'| декларанта

|[ерел1к ща}{спортних
засоб1в

Р1арка/модель (об' ем цил|ндр1в двигу!{а' куб.см, потужн1сть
двигуна' кБт, довжина' см

Р{к
випуоку

40.
Автомоб|л|
легков1

Ёауц{ 5'"р :-*а' |'9}6
|',6 сцс| еа'т

41.
Автомоб|л|
вантахсн|
(спец|альн|)

42. Бодн| засоби

43. [{ов|трян| судна

44. 1нтц| засоби



Розд1л !. Ё1домост1 про вклади у банках, ц1нн! папери та 1ншл! активи

А. Бклади у банках, ц]нн| папери та |нтш] активи, що перебува}оть у власност1
декларанта, та витрату1 декларанта на придбання таких актив|в (.рн.)

|1ерел!к }сього у тому тшсл1 за
кордоном

45.
€ума котпт1в на рахунках у банках та |нтпих ф|наноових
установах, у т.ч. :

46. вк-]1адених у зв1тному роц1
47. Ёом1нальна варт|оть ц1нних папер1в, у т.ч.

48. придбаних у зв|тному роц!

49.
Розм|р внеск!в до статутного (складеного) кап1талу
товариства, п1дприсмства' орган|зац||, у т.в. :

50. внесених у зв1тному роц!

Б. Бклади у банках' ц1нн| папери та !нтш1 акту|ви, що перебува}оть у власност| член|в
с|м'] декларанта (щн.)

51.
€ума котпт|в на рахунках у банках та 1нгших ф|наноових
установах

52. Ёом1нальна варт!сть ц1нних папер1в

53.
Розм!р внеск|в до статутного (складеного) кап|талу
товариства, п1дприсмства, орган|зац||

Розд1л !!. Б|домост! про ф1нансов1 зобов,я3ання

А. Ф|нансов| зобов'язання дек.]1арантата|нтш| його витрати (щ".)

|{ерел|к ф1нансових зобов' язань 9сього у тому числ1 за
коодоном

54. {обров|льне сщахування
\\ Ёедерхсавне пенс1йче забезпеченн'!

эо. )/щиманття з.|значеного у розд|лах 111-! майна /6 0Рр
57. [{огатпентля основно| суми позики (кредиту)
58. [{огатпення суми процент|в за позикото (кредитом)
59. 1нтше не зазначен| у розд1лах |11-у вищати

Б. Ф|нансов| зобов'язання член|в с|м'| декларанта (щн.)

|{ерел|к ф1нансових зобов' язань 9сього у тому числ1 за
коодоном

60. !обров|льне сщахування
б1. Ёедер>кавне пенс1йне забезпечен}1'{

62. !щиманття з€шначеного у розд1лах 111-! майна
б3. |{огатшення ооновно| суми позики (кредиту)

64. |1огатпення суми процент1в 3а позикото (кредитом)

3асв|дту}о правильн|сть з€вначених у ц1й {екларац|| в|домостей

-а-фФ{, оо;|}1п Р* 20 /3т.
(,',/*'ч


