
Додаток 
до Закону Укра1ни 

"Про засади запоб1гання 
i протидИ корупцИ" 

в:_д 7 квл.тня 2011 року 
№ 32 0б—VI

ДЕКЛАРАЦ1Я
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фЫансового характеру 

за 20 / ‘/ p i к

Розд т I. Загальш вщомосп

(пр1звище, 1м'я, по батьков1, реестрац1йний номер обл1ково( картки платника податюв/сер1я та номер паспорта громадянина УкраТни -  декларанта)

2. Мюце проживания:

V

(поштовий Ыдекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

4. Члени ciM’T декларанта:

Стушнь зв’язку Г1р1звище, Ыодали, дата народження
Реестрац1йний номер облтовоТ картки 

платника податюв/ сер|я 
та номер паспорта громадянина УкраТни

и < 1 4 * "

—



2
V

\

Р о з д т  II. Вщомостч про доходи

А. Одержан! (нараховаш) з ycix джерел в УкраТы

П е р е л к  доход1в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

д екларанта члеыв ciM’T

5. Загальна сума сукупного доходу, гривж, у т. ч.: 4  4 6 О О О

6. заробпгна плата, iHiui виплати та винагороди, нараховаы 
(виплачеы) декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору (KpiM  виплат, 
зазначених у  позицях 7, 8)

Щ Ч Ч Ч 6 J O O D

7. дохщ вщ викладацькоГ, науково! i творчог д1яльност1, 
медичноТ практики, Ыструкторсько! та судфвсько! 
практики i3 спорту

— -------

(назва закладу, установи тощ о, в яких одержано (нараховано) зазначеш  у цж позицм доходи)

8. авторська винагорода, iHiui доходи вщ реал1зацм 
майнових прав ЫтелектуальноТ власнооп -------

9. дивщенди, проценти

10. матер1альна допомога —

11. дарунки, призи, Bnrpami

12. допомога по безробптю

13 ал1менти

14. спадщина ------- '—

15. CTpaxoei виплати, страхов! вщшкодування, викупж 
суми та пенайж виплати, що сплачеы декларанту за 
договором страхування, недержавного пенайного 
забезпечення та пенайного вкладу

■--------

16. дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна

17. дохщ вщ провадження пщприемницькоТ та незалежноТ 
профеайноТ д1яльнооп

-—

18. дохщ вщ вщчуження цтних nanepie та корпоративних 
прав

-— —

'19. дохщ вщ передач! в оренду (строкове володЫня та/або
користування) майна

20. iHLui види доход1в (не зазначен1 у  позиц1ях 6-19) --------

'S.
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Б. Одержан! (нараховаш) з джерел за межами УкраТни декларантом

21.

В. Одержан! (нараховаш) з джерел за межами УкраТни членами ciM’T декларанта

22.

Назва краши

Розм1р доходу

в шоземши валют! перерахованого у гривш
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Розд1п II I .  BLaoMOCTi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власносп, в оренд! чи на шшому прав! користування декларанта, 
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перешк об’екпв Мюцезнаходження об’екта (краша, адреса) Загальна площа 

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власшсть

оренду чи 

на шше право 

користування

- — ■— ---------- ------------

Земельш дшянки «— — -------- ---------- -

— - — ---------

— — -------- ----------

Житлов1 будинки — -------- ----------

---------- -— -------- ---------

---------- — - -------- - --------

Квартири ---------- -— --------- ----------

— -------- - ------- -

----------- — - --------

Садовий (дачний)
будинок " ■— -----

— — -------- -----------

— -— --------

Гараж1 -— ------------- --------- -----------

---------- ,— ---------- --------

-— --------- •---------

---------- ----------- -----------

1нше нерухоме
майно
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Б. Майно, що перебувае у власносп, в оренд1 чи на Ышому npaei користування
члеыв ciM’ i декларанта

riepeniK об'ектчв Мюцезнаходження об'екта (кратна, адреса) Загальна площа (кв. м)

29. Земельж дтянки ------- -

—----- -------- -

--------

30. Житлов1 будинки ---------

----- --------

6~6~
31. Квартири

32. Садовий(дачний)
будинок -------- -

------ -

----- - -------

33 Гараж1 --------

-------- --- —

-------

-------

34. 1нше нерухоме
майно

-------- ' ------

-- ----
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Р о зд т IV. В1домост1 про транспорты засоби

А. Транспортн1 засоби, що перебувають у власносп, в оренд1 чи на Ышому npaei користування 
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)

nepeniK 

транспортних засоб1в

М арка/м одель  

(об'ем цилЫдр1в двигуна, куб. см, потужнють  

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

С ума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на жше право 

користування

35 Автомобт1
легков1

36. Автомоб1л1
вантажн1
(спец1альн1)

37. Воды засоби

38. Повггряы судна

39 1нш1 засоби
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Р о зд т V. BiAOMOCTi про вклади у банках, ц ж ж  папери та шил активи

А. Вклади у банках, цЫж папери та iHLui активи, щ о  перебувають у власносп 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)

Перелю Усього у тому числ1 за кордоном

45. Сума коптив на рахунках у банках та Ыших 
фЫансових установах, у т. ч.:

46 вкпадених у званому poqi

47. Номтальна вартють цЫних nanepiB, у т. ч.:

48. придбаних у звпчному poqi --------

49. Розм1р внеск1в до статутного (складеного) 
кашталу товариства, пщприемства, 
оргаызацм, у т. ч.:

---------

50. внесених у званому poui --------

Б. Вклади у банках, uiH H i папери та iHLui активи, що перебувають у власносп
члеж'в ciM’T декларанта (грн)

Перел1к Усього у тому числ1 за кордоном

51. Сума коигпв на рахунках у банках та тш их 
фтансових установах

— —

52. НомЫальна вартють цшних nanepiB --------

53. Розм1р внесюв до статутного (складеного) 
капралу товариства, пщприемства, 
оргажзаци

---------- --------
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Розд1л VI. Вщомост! про фшансов1 зобов’язання

А. Фшансов1 зобов’язання декларанта та iH in i  його витрати (грн)

Перелж фшансових зобов’язань Усього у тому числ! за кордоном

54. Добровшьне страхування —

55. Недержавне пенсшне забезпечення --------

56. Утримання зазначеного у роздшах III—V майна ------

57. Погашения o c h o b h o i  суми позики (кредиту) ■------ -------

58. Погашения суми проценпв за позикою 
(кредитом)

59. IH in i не зазначеш у роздшах III—V витрати ------- ---------

Б. Фшансов1 зобов’язання члешв Ым’Т декларанта (грн)

Перелш фшансових зобов’язань Усього у тому числ! за кордоном

60. Добровшьне страхування --------

61. Недержавне пенсшне забезпечення -------- --------

62. Утримання зазначеного у роздшах III—V майна -------- — ------

63. Погашения o c h o b h o i  суми позики (кредиту) ----------

64. Погашения суми проценпв за позикою 
(кредитом)

--------- --------

Засвщчую правильность зазначених у цш Декларацп вщомостей

(пщпис)
2 0 / / "  р .


