,Щодаток

до Закону Украiни
"Про засади запобiгання i протидii корупцii"
вiд 07 квiтня 2011 року Ns 3206-VI

дЕклАрАцlя

Роздiл I. Загальнi вiдомостi
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Роздiл II. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi)
Перелiк доходiв
Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т.ч.:

з

ycix джерел в YKpaiHi
Сума одержаного (нарахованого)
доходу
декларанта

членiв ciM'i

16

74 "+rа

04,

6.

7.

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди,
HapaxoBaнi (виплаченi) лекларанту вiдповiдно до
умов трудового або цивiльЕо-правового договору
(крiл,l вlлплаm, зазначенuх у позiцiях 7,8)

7/4ос

/а оц -г

дохiд вiд викладацькоi, науковоi i творчоi
дiяльностi, модичноi практики, iHcTpyKTopcbKoi та
суддiвськоi практики iз спорту
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначенi у цiй позицii доходи)

8.

авторська виIIагорода, iншi доходи вiд
реалlзацu маинових прав штелектуально1
власностi

9.

дивiденди, проценти

10.

матерiальна допомога

11.

дарунки, призи, вигратттi

12.

допомога по безробiттю

13.

алlменти

l4

спадщина

15.

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

дохlд вц вrдчуження рухомого та
неDухомого майна
вiд провадження пiдприемницькоi та
17. дохiд
незЕIлежноi професiйноi дiяльностi
дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та
18.
корпоративних прав
дохiд вiд передачi в оренду (строкове
19.
володiння та/ або користування) майна
Iншi види доходiв (не зжначенi у позuцiях
20, б-19\

16.

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраiЪи декларантом
Назва краiЪи

2l.

Розмiр доходу
в iноземнiй валютi

перерахованого у
гривнi

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами сiм'i декJIаранта
Розмiр доходу
перерахованого у
в iноземнiй валютi
гривнi

Назва краiЪи

22.

Роздiл III. Вiдомостi про нерухоме майно
А. Майно, що lrеребувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користуваЕня

ним

Перелiк об'ектiв

2з.

Земельнi дiлянки

24.

Житловi будинки

25.

квартири

Загшrьна
IIлоща
(кв.м)

мiсце знаходження
об' екта (краiЪа, алреса)
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26.

Садовий (дачний)
будинок

27.

Гаражi

28.

Iнше нерухоме
майно

Сума витрат (грн.) на
оренду чи на
придбання у
iнше право
власнiсть
користуванЕя

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користуванIuI
членiв ciM'T декJIаранта
Мiсце знаходження об'екта (краihа,

Перелiк об'ектiв

29.

Земельнi дiлянки

30.

Житловi будинки

"{,qr,hа
31.

Загальна площа (кв.м)

адреса)
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Квартири
I

32.

Садовий (дачний)
будинок

33.

Гаражi

34.

Iнше нерухоме
майно

Роздiл IY. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування декларанта, та витрати декларанта на ik придбання (користування)
Перелiк транспортних
засобiв

35.

Автомобiлi легковi

Марка/модель (об'ем
цилiндрiв двиг}.на,
куб.см, потужнiсть
двигун4 кВт, довжина,
см

Су"rа витрат (грн.) на

PiK
випуску

придбання у
власнiсть

оренду чи на
iнше право
користування

l
I

Автомобiлi
зб.

вантажнi
(спецiальнi)

37.

Воднi засоби

38.

Повiтрянi судна

39.

Iншi засоби

Б. Транспортнi засоби, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi
користуванЕя членiв сiм'i декJIаранта

Перелiк транспортних
засобiв

40.

4l,

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

42.

Воднi засоби

43.

Повiтрянi судна

44.

Iншi засоби

Марка/модель (об' ем цилiндрiв двигуна, куб.см, потужнiсть
двигуЕа, кВт, довжина, см

PiK
випуску

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

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декjIаранта, та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн.)
Перелiк

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших фiнансових
установах, у т.ч. :
вкладених у звiтному роцi
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т.ч.
придбаних у звiтному роцi
Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) капiталу
товариства, пiдприсмства, органiзацiT, у т.ч.:
внесених у звiтному роцi

у тому чисш за
кордоном

5ррас

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi членiв
ciM'i декларанта (грн.)
.
51.

52.
53.

Сума KoшrTiB на рахунках у банках та iнших фiнансових
установах
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) капiталу
товариства, пiдприсмства, органiзацii

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобовОязання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань

54.
55.
5б.

5/.
58.
59.

у тому числi за
кордоном

!обровiльне cTpaxyBaHHjI
Недержавне пенсiйне забезпеченIuI
Утримання зЕвначеного у роздiлах III-V майна
Погашення основноi суми позики (кредиту)
Погашення суми процентiв за позикою (кредитом)
Iнше не зiшначенi у розлiлах III-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'i декларанта (грн.)
60.
б1.
62.
63.
64.

у тому.пrслi за
коDдоном

Усього

Перелiк фiнансових зобов'язань
Щобровiльне страхування
Недержавне пенсiйне забезпечення
Утриманлш зазначеного у роздiлах III-V майна
Погашення основноi суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою (кредитом)
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ънiсть зuвначених у чiй .Щекларацii вiдомостей
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