
Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання.
i протидi 1 корупц j- i ''вlд '7 квlтня 2011 року

1,I9 з2 0 6-vr

про майно,,фходи,
дЕклАрАцlя

витрати i зобов'язання фiнансового характеру
за 2О /,/,, piK

2, Мiсце проживання: _ _ l2/" trlrr:S

З. Посада:

4. Члени ciM'T декларанта:

Роздiл l. 3аrальнi вiдомостi

Прiэвище, iнiцiали, дата народження
Реестраr{йний номер облiковоТ хартки

платника податкlв/ cepii
та номер паспорта громадянина УкраТни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

5.

6,

7.

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

8.

о
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11.

12.

,t3.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

авторська винагорода, iнщi доходи вИ реалiзацil
майнових прав iнтелепуальноТ власностi a

дивiденди, проценти

матерlальна допомога ,l
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дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

алlменти

спадщина Х66 9?q

cтpaxcBl виплати, cTpaxoвl в|дшкодування, викупнl
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

t
дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

iHlui ,;r.tди доходiв (не 6#*;B}ýu&n'dtN . ,r-?,, |w/r,

ffiкltэ* t
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Перелiк доходiв

CWta одерlканою (нарахованоrо) доходу

декrlаранта члвнiв ciMT

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: ! 196 qýJ- 053

заробiтна плата, iнщi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанry вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у позuцiях 7, 8)

t/96 ltý 0у9

'1дохiд вiд викладацькоТ, науiоЬоi i.творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iнструкгорськоТ та су.щiвськоТ
практики iз спорту
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декпарантом

Назва краТни

PolMlp доходу

в iнФемнlй валютl пброрахованоrо у fривнl

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

Роздiл lll. В]домостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iHu.loMy правi корисгування деклаРанта,
та витрати декпаранта на придбання такого майна або на корисryвання ним

23.

24.

25.

26,

Перелiк об'епiв Мiсцезнаходхення об'екта (краТна, адреса)

Земельнi дiлянки

Житловiбудинки

н. 0}i( ,Iд. l м'

Садовий (дачний)
будинок
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lнше нерухоме
майно

29.

30.

31.

32.

33.

i

34.

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (лачний;
будинок

Inru ,apy"oru
майно

п-}t



Роздiл lV. BhoMocri npoffi

транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилirцрlВ двиrуна, ц/6. см, поDDкнiсть

ДВигуна, кВт, доsжина, см)

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

lншiзасоби
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Марttа/модель

(о6'ем цилlrцрlв двиryна, ку6. an,

потуrкнlсrь двиryна, кВт, доФl(ина, cra)

iilrоlй дvео :

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

воднi засоби

Повiтрянiсудна

ltrшi засоби

Ё"3пrъёrЦ

Б. Транспортнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншомуправi
користування членiв ciM'T дешlаранта -

Перелiк транспортних засобiв

Автомобiлi легковi

ifiсь е{ lrAP
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А, Вшrади у банках, цiннi папери та iншi активи, що hеребувають у власностi
декла paFITa, та витрати декларанта на прrдоiн ня iй;;rlйй;l

45.

46.

47,

48.

49.

50.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iнцli активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T дешаранта (грн)

5,t.

52.

53.

Перлiк

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
Фlнансових устаr(6вах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Усього у тому числl ra ко9доном

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв. v т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Роз.мiр BHecKiB до статлного (сr<ладеного)
капiталу товариства, пiдприемстr"l 

-

органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

Сума коштi" 
"" of*Yr*ax у банках та iнших

фlнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
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роздiл vl. Вiдомостi про фlнансовi зобов'язання

чjý1
,;i}.

54,

дi

56.

57.

58.

59.

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

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T дешаранта (грн)

60.

6,1.

62.

63.

64.

Перёлiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоноrr

!обровiл ьне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роэдiлах lll-V майна

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'язань Усьоrо у тому числi sа кордоном

,Щобровiл ьне страхування

Недержавне ленсiЁлне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноI суми пбЭики (кредиту)

i ,,Ji,ашення суми процёнтiв за позикою
itlредитом)
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