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"про засади запобiгання i протилii корупчii"

вiд 07 квiтня 2011 року М 3206-VI

ДЕКЛАРЛЦUI
гlро майно, доходи, витрати i зобов'дзання- 

фiнансовог0 *uрu*rБру за2O1Щрiк

роздiл [. Загальнi вiдомостi

(прiзвичlе, iм'я по батьковi, рессграчiйний номер облiковоТ кар,гки плагника полаткiвlсерiя та ноtиер паспорта громадян!lна Украiни - лек:rаранта)

2. Мiсце проживання: atr'r
"rl.

е/и

4. Члени ciM'i декJIаранта:

Ступiнь зв'язку Прiзвище, iнiчiми, дата народження
Реестрачiйний номер облiковоi картки

платника полаткiв/серiя та номер паспорта
грqцадддgдеJ

Роздiл II. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpalЪi

Перелiк доходiв
Сума одержаного

дохо
(нарахованого)

членiв ciM'T

Загiшьна сума сукупного доходу,

де

//{lйr,,2211
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заробiтна плата, iншi виплатита винагороди,

Eapaxoвaнi (виплаченi) лекларанту вiдповiдно до

умов трудового або цивiлъЕо-правового договору
(KpiM вLlплаm, зазначенLlх у позiцiях 7,8}

8.

дохiя вiд викяадацькоi, науковоi i творчоi

дiяльностi, медичноi практики, iHcTpyKTopcbKoT та

сулдiвськоi практики iз спорту

охс

--г
ди),Jжанч (паре,

9. ливiденди. проценти

10. MaTeplaJIbHa допомога

11. даруi{ки, прпзи, виграшi

13. алiменти

14 спадщина

15.

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшколування,
викупнi суми та пенсiйнi виплати, що
сплаченi декларанту за договороч
страхувапця, недержав}Iого пенсlиного
забезпечевня та пенсiйного вкJIаду

16.

|1.

18.

19.
лохiд вiд передачi в оренду (строкове

володiiлня таlабо користування) щq!це

20.
Iншi види доходiв ( не зазначенi у позuцtях
к_ / о\ /, ?с// ^,J ip dz 94r4оаz"д- ;,L

з джерел за межами Укратни декларантомБ. Одержанi (HapaxoBaнi)

'" Назва краiни

Розмiр доходу

в 1ноземнlи ваJIютl
перерахованого у

гривнi

21.
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'i декларанта

Назва краiни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi
перерахованого у

гривнi

22.

Роздiл tII. Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на придбання таког0 майна або на користування

ним

Перелiк об'сктiв
мiсце знаходження

об'екта (KpaiHa, алреса)

Загальна
площа
(кв.м)

Сума витрат (грн,) на

придбання у
власнiсть

оренду чи на
iнше право

коDистування

23. Земельнi дiлянки

24. Житловi булинки

25. Квартири

26.
Садовий (дачний)
булинок

2,1. Г"р*l

28.
Iнше нерухоме
майно



. Б- майно, що перебувае , "1Ё",ixi,i,ir^l#Lli iншомУ правi корисТУВання

Перелiк об'ектiв Загальна площа (кв.м)

29. земельнi дiлянки

30. Житловi будинки

31. Квартири

32,
Садовий (дачний)

будинок

33. Гаражi

34.
Iнше нерухоме

майно

Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Д. Транспортнi засоби, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншомУ правi

користуВаннЯ деклараНта) тавИтратИ деклараНта на ix придбання (користування)

Перелiк транспортних
засобiв

Марка/молель (об'ем
цилiндрiв двигуна,
куб.см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина,
см

PiK
випуску

Сума витрат (грн.) на

придбання у
власнiсть

оренду чи на
iнше право

користування

з5. Автомобiлi легковl



зб.
Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37. Воднi засоби

38. Повiтрянi су.uна

39. Iншi засоби

Б. ТранСпортнi засоби, що перебува€ у власнОстi, В орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'i декларанта

Перелiк трансlrортЕих
засобiв

Марка/молель (об' см цилiндрiв двигуна, куб.см, потужнlсть
двигуна, кВт, довжина, см

PiK
випуску

40.
Автомобiлi
легковi

4|.
Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

42. Воднi засоби

43. Повiтрянi сулна

44. Iншi засоби



1.
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53.
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э

15.

1б.

{7.

l8.

{9.

50.

б0.
б1.

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вкладиу банках, цiннi папери та iншi активи, що перебуваютъ у власносТi

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активiв (.р".)

Перелiк

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебуваютъ у власностi членtв
ciM'T декларанта (грн.)

Роздiл YI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов' язань

54.
55.
5б.
5,7.

58.
59.

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

-, Перелiк фiнансових зобов'яз4нь

бz.
63.

ьнlсть зазначених у чiй .Щекларацii вiдомостей

У3,, ?р//п/а-У 2о{,

у тому числi за

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших фiнансових
установах, у т.ч. :

вкладених у звlтном
Номiнальна вартiстъ цiнних паперiв, у т.ч. :

придбаних у звiтному роцi
Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) капiталу
товариства, пiдприемства, органiзацii, у т.ч.:

внесених у звiтному рочi

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших фiнансових
установах
Номiнальна BapTicTb цiнних паперlв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) капiталу
товариствq пiдприемства, органiзацii

у тому числl за

,Щобровiлъне стр ахув ання
Недержавне пенсiйне забезпечення
у мання зазначеного у роздiлах III-V майна
Погашення основноi суми lrозики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою (кредитом)

Iнше не зазначенi у роздiлах III-V витрати

у тому числl за

,Щобровiльне страхування
Недержавне пенсiйне забезпечення
Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна
Погашення основноТ суми позики (крелиту)

Погашення суми прочентiв за позикою (кредитом)64.

пра
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