
Додаток
до 3акону Украiни

"Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ"

вiд 7 квiтня 20,11 року N9 3206-Vl

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

за 2о ./1! piK

роздiл l. 3агальнi вiдомостi

:/- 9- 7 L{

ffiцiйниЙнoмepoблiкoвoiкаpткимапи€пoдffiiыФpiятанoмepnaФopтаrpoмадяниHаУФaтни_дeкmpafrа)

;Ё, Ёprt, ltuф
БЙ;""й i"д"*jб*-""""йон, населеJиЙ пунк, вулиця, вомер; будинку, корпусу, квартири

,)ъ2- е эсо олtс

Члени ciM'i декларанта:
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв/

Ьерiя та номер паспорта rромадянина Украiни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з усiх джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаноrо (нарахованого) доходу

дeKJrapaHTa членiв ciM'j

5. Э l /B_l: V 3-1;- з-
6. зтобiтнадда.lа, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

(виплаченl) декларанту вlдповlдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенчх у позчцiях 7, 8)

j{,r' ,YOO

7. дохiд вiд викпадацькоТ, науковоi i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоi
практики iз спорту

(назва заиаду, уfrанови тоtцо, в яких одержано (нараховано) зазначенi у цiй позицii доходи)

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

9 дивценди, проценти

,l0. матерlальна допомога

,l1.
дарунки, призи, виграшl

12. допомога по безробiттю

13. алlменти

14. спадщина

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

16. дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого майна

17. дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ
професi йноi дiяльностi

18. дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

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

20, iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

з9

Admin
123



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Розмiр доходу

.

в iноземнiй валютi | перерахованого у гривнI
Назва краiни

21.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'i декларанта
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А.МаЙно,щоперебУваеУвласНостi,ворендiчинаiншомУправiкористУваннядеклараНта'
та витрати дьй"Ё"*r" на придбання такого майна або на користування ним

Загальна плоlла
(кв. м)

Сума витрат (Фн) на

Перелiк об'скгiв Мiсцезнаходження об'екга (Kpaiнa, адреса) придбання
у власнiсть

оренду чи на iнuJe

право корисryвання

23. 3емельнiдiлянки

24. Житловiбудинки

25. Квартири

2в, Садовий (дачний)
будинок

27. Гаражi

28. lнше нерухоме
майно
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Б. Майно, шо перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

Загальна площа (кв. м)
Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екrа (храiна, адреса)

29. 3емельнiдiлянки

з0. Житловiбудинки

fu3,1, Квартири i l Г, , /'/l Бс"rп "IхллмL

LJ l,\t"on/nn,, 5с*гl ý К-6 /5'6
---,-от

з2 Садовий (дачний)
будинок

33, Гаражi

м. |нше нерухоме
майно
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають У власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (корисryвання)

Перлiк
оптниY 1аaпбiR

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

Сума витрат (грн) на

двиryна, кВт, довжина, см) придбання
у власнiсть

оренду чи на iнше
право корисryвання

35. Автомобiлi
легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37. Воднi засоби

38. Повiтрянiсудна

39, lншiзасоби

39
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користування членiв ciм'i декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

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

PiK випуску

40. Автомобiлi легковi

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. Воднi засоби

4з. Повiтрянiсудна

ц lншiзасоби

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правl

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

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

декларанта, та tsитрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звhному роцi
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Б. Вклади у банках, цiннi папери. та iншi активи,

що перебуВають У власностiчленiв ciM'i декларанта (грн)

у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Ёозмiр BHecKiB до статугного (складеного)

капiталу товариства, пiдприOмства,

у тому числi за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

flобровiльне страхування

Утримання зазначеного у роздiщlЦ-V плаиg

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостеЙ

t'lJltt
| | 7?i
(пlАпис)

,,_/Р , " ,с" с-/7ъо fь,}d,Iцzо /!l_p,

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

Перелiк фiнансових зобов'язань

Пабппоi

Усього у тому числti за кордоном

60.

61.

62.

63.

м.

Недержавне пенсiйне забезпечення

v'nlrnieHHq зазначеного v роздiлах lll-v майна
,э-iC Ctt

погашення основноТ суми позики (кредИТУ)
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