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Додаток
до Закону Украlни

"Про засади запоjiгання
i протидir корупцii"

вiд 7 квiтня 2011 року
N, з2 0 6_VI

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

за 2о ,ti, oiK

Q}/,o_rrшЙ,o,'6ob

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоI картки платника податкiЫсерjя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

2. Мiсце проживання:

/ 
*^**---(;;;;Й 

iндекс, область, район, населений пункт, ву7иця, номер. uчffrKy, KuIJllyuyl квартиридекларанта)

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер ласпорта громадянина УкраТни



5.

6.

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

7. дiяльностi, i i

медиЧноl практИкИ, iHcTpyKTopcbKoT та сУддiвськоТ i -- i 
- 

-
практики tз спорту i i

iii

11. ; ДаРУНКИ, ПРИ3И, ВИГРаШi

i

9. j дивiденди, проценти j - t_

i /(.Л t j .-........-."--- i
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iii
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't5. i cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнicTpaxoвi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi i

суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за 
i

договором страхування, недержавного пенсiйного

Перелiк доходiв.

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв CiM'T

з5хrR-

'l8. j дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i i

i КОРИСТУВаННЯ) МайНа j j

20. i iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19) i - i

'l8. j дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i iiправ 'l-"-|--'- 
i _- 

i

19, i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо i .- j

i користування) майна j 
i
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\.

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

Назва краiни

Розмiр доходу

в lноземн|и валютl перерахованого у гривнi

21.

22.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciм'i декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноэемнiй валютi перерахованого у гривнi

Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

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

Перелiк об'октiв Мiсцезнаходження об'екта (Kpaiнa, адреса)

j

3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнuJe право



Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

3емельнiдiлянки

30. j Житловi будинки

членiв ciM'T декларанта

Мiсцезнаходження об'скта (краТна, адреса)
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lнше нерухоме
майно

д, Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правi корисryвання

декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальн!)
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна| куб. см, потужнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання
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38.

lншiзасоби

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

ii*---

j

Автомобiлiлегковi i
i

;

i

Автомобiлi вантажнi i.. i(спецiальнi)

]э

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

. (об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

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

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

45

46.

47,

48.

49.

50

i Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

органiзацiТ, у т. ч,:

внесених у звiтному роцi

Б, Вклади у банках, цiннi папери та lншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

51.

52,

53.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових ycтalloBax

Номiнальна BapTicTb цiнних паперlв

i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
i капiталу товариства, пiдприемства,

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього | у тому числi за кордоном

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансоЁi зобов'язання



54,

55.

56.

57,

58.

i

Позшеlн1 ос|_lоts|.iоl сIJчIи 
1озики !1пелитч) 1

i

Погашення суми'процентiв за позикою 
;(кредитом) 
i

ii

60. i Добровiльне страхування

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

i

2о|6 р

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

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном


