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Додаток до Закону Украiни 
"Про засади запобiгання 

i протидii" корупцiГ' вiд 7 квiтня 2011 року 

№ 3206-VI 

ДЕКЛАРАЦIЯ 

про майно, доходи, витрати i зобов' язання фiнансового характеру 

20 IЧ за ......... р1к 

Роздiл 1. Загальнi вiдомостi 
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(прiзвише, iм'я, по батьков� роо;�рацiйвий номер облiковоi К3JЛ1(И n:rurmнкa noд;mciвfcepiя та номер nac!IOjJТa грома;vmива Украши- декларакrа) 

Мiсце проживання: 

---· ----· �----·-----

(поmтовий iндекс, область, район, населений пуЮ<Т, вулнця, номер: будинку, корпусу, КJ1арmри декларанта) 

Посада: 

·----

---- -----·-----------·-----

Члени ciм'i' декларанта: 

Ступiнь зв'язку Прiзвкще, iнiцiалн Ре€С11)ацiйпий номер облiковоi картки матника 

податкiвf серiя та номер nacпOJml громадяl\ИНа 

Украiнн 

� 

Сергей
Штамп



f;?P�d3'o bct;ri> ЮЕе ? vf,  

! �}!'�#6.7�--!--- ;j, g . (} ;R. gl:f?

lpE'Фgobeqьrt.uv 51.tl /.9.'#.t>/J 
1;� � cff o ье tS" к..ех .,1. ...tl .

,ij.C)6. ()б, р 

: _ _______ ,,________ ! -------·----·------·----·--1-----·-----·------·----·--------.... ··--·-,

• ..... -··--··-·· .. - ····-·-"·"-"-·"--···-·· ··-·-.. ·--.......... _ ........ i ........ _, _______ ,, ___ ··-·-----.. ··----··· ....................... _ .. _ ................... ·--··-····· .. ·· .. +-····---·-----·-----····---........... ______ ··--·-·-·---·· ··--·--.............................. --····----·-

Роздiл П. Вiдомостi про доходи 

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в Украi'нi 

llepemк ДОХОДIВ "ума одержаного lНарахованого) доходу 

5. Загалъна сума сукупноrо доходу, гривнi, у т. ч.:

декларанта 
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6. 1 заробiтна Шiата, iншi вшmати та винаrороди, нар�оваiп --
j (вшmаченi) деклараmу в.iдповiдно до умов трудового або 
j цивiльно-правового договору (крi.м виплат, зазначених у � Ь Ч � С: 

1 
О О 

1 позицiях 7, 8) 

7. j дохiд вiд викладацькоi·, науковоi i творчоi дiялъностi,
1 медичноi практики, iнструкторськоi та суддiвськоi' практики
j iз спорту

-

членшс1м i 
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f--------·-----·---.. ---------------- ·-------·----------·----' 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначеm у ЦIJi позицli доходи) 

8. авторська винагорода, imпi доходи вiд реалiзацii майнових
прав iнтелектуальноiвласностi
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