
Додаток 
до Закону Укра'ши 

"Про засади запоб1гання 
i протидп корупцп" 

вщ 7 квггня 2011 року 
№ 3206-VI

ДЕКЛАРАЦИЯ
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фшансового характеру 

за 20 /^..piK

Роздал I. Загальш  вщ ом осп

(пр1звище, ш ’я, по батьков», реестрашйний номер облжово! картки платника подапав/сер1я та номер паспорта громадянина Украши -  декларанта)

2. Micue проживания:

(поштовий шдекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
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Роздьи II. BiaoMOCTi про доходи

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

П ер елж  доход1в

С ум а одер ж ан ого (нарахованого) дох о ду

декларанта члешв ciM ’i

Загальна сума сукупного доходу, гривш, у т. ч.:

заробггна плата, i H n i i  виплати та винагороди, нараховаш 
(виплачеш) декларанту вщповщно до умов трудового або 
цившьно-правового договору (крш выплат, зазначених у  
позициях 7, 8)

6 .

дохщ вщ викладацько1, науковоУ i творчоГ д1яльност1, 
медичиоУ практики, шструкторськоУ та судд1вськоУ практики 
i3 спорту

(назва закладу, установи тош о, в яких одер ж ан о (нараховано) зазначеш  у  ш й п о зи ц п д о х о д и У

авторська винагорода, шш1 доходи вщ реалвашУ майнових 
прав штелектуальноУ власносп

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

дившенди, процента

матер1альна допомога

дарунки, призи, виграпн

допомога по безроб1ттю

алшенти

спадщина

страхов1 виплати, страхов! вщшкодування, викупш суми та 
пенсшш виплати, що сплачеш декларанту за договором 
страхування, недержавного пенсжного забезпечення та 
ненсшного вкладу

дохщ вщ вшчуження рухомого та нерухомого майна

дохщ вщ провадження пщприемницькоУ та незалежноУ 
професшноУ д1яльност1

дохщ вщ В1дчуження цшних паперт та корпоративиих прав

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

20. mini види доход1в (не зазначет у  позиции 6-19)
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Б. Одержан! (нараховаш) з джерел за межами УкраТни декларантом

В. Одержан! (нараховаш) з джерел за межами УкраТни членами ciM ’i декларанта

Назва краши

Розм1р доходу

в шоземшй валюл перерахованого у гривю
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Роздш  III. Bia0M0CTi про нерухоме майно

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

Сума витрат (грн) на

Перелш об’скпв Мюцезнаходження об’екта (кража, адреса) Загальна площа 

(кв. м) придбання 

у власшсть

оренду чи 

на шше право 

користування

----- -----

23. Земельш дшянки

/ т ---- ---- -

----

24. Житлов1 будинки ---- -----*

//2 ---- ----

---

25. Квартири —

— ------

-— ------ -----

26. Садовий (дачний) 
будинок -----

— ------ -----

27. Г араж1 — > ---- ' -----*

------* ------

— •

— ----- -----

28. 1нше нерухоме 
майно ----- -----

— -----

—
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Б. Майно, що перебувае у власносп, в оренд1 чи на шшому npaei користування
члешв ciM’i' декларанта

Перел1к о б ’огп в М юцезнаходження о б ’екта (кра'ша, адреса) Загальна плоша (кв. м)

29. Земельш дшянки

30. Житлов1 будинки

31. Квартири

33.

32. Садовий (дачний) 
будинок

Г араж!

34. 1нше нерухоме 
майно
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Роздш IV. Вщомост! про транспорты! засоби

А. Транспорта] засоби, що перебувають у власносп, в оренщ чи на шшому прав! користування 
декларанта, та витрати декларанта на £х придбання (користування)

35.

36.

37.

38.

39.
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Б. Транспортш засоби, що перебувають у власносп, в оренш чи на шшому npaei користування
члеш в ciM’i дек ларан та

П ерелж  транспортних засоб1в
М арка/модель (о б ’ем

цилшдцмв двигуна, куб. см , потуж ш сть

двигуна, кВт, довж ина, см )

PiK випуску

40. Автомобин Л С Г К 0В 1

41. Автомобш вантажш 
(спещальш)

42. Водш засоби

43. Повпряш судна

44. 1нип засоби
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Розды V. Вщомост1 про вклади у банках, цшш  папери та i H i u i  активи

А. Вклади у банках, цшш папери та mini активи, що перебувають у власност1 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)

Перел1к У сього у том у числ1 за кордоном

45. Сума кошт1в на рахунках у банках та шших
фшансових установах, у т. ч.:

46. вкладених у званому poui

47. Номшальна BapTicTb цшних nanepie, у т. ч.:

48. придбаних у званому poui

49. Po3Mip внесюв до статутного (складеного) 
кап1тапу товариства, пщприемства, орган1заш'1, у 
т. ч.:

50. внесених у званому рощ

Б. Вклади у банках, щнш папери та шип активи, що перебувають у власносгп 
члешв ciM’T декларанта (грн)

П ер елж У сього у том у числ1 за  кордоном

51. Сума кошт1в на рахунках у банках та шших 
фшансових установах

Номшальна вартють цшних nanepie52.

53. Po3Mip внеск1в до статутного (складеного) 
кап1талу товариства, п1дприемства, оргашзацп
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Роздьп VI. В щ ом от про фшансов1 зобов’язання

A. Фшансов! зобов’язання декларанта та i H i u i  його витрати (грн)

П ер ел 1к ф ш ансових зобов'язань У сього у том у числ! за кордоном

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Добровшьне страхування

Недержавне пенсШне забезпечення

Утримання зазначеного у роздшах III—V майна

Погашения основноУ суми позики (кредиту)

Погашения суми процента за позикою 
(кредитом)

iHmi не зазначеш у роздшах III—V витрати

Б. Фшансов! зобов’язання члешв ciM’Y декларанта (грн)

Перел1к ф ш ансових зо б о в ’язань У сього у том у числ! за кордоном

60.

61.

62.

63.

64.

Добровшьне страхування

Недержавне пенсШне забезпечення

Утримання зазначеного у роздшах III—V майна

Погашения основноУ суми позики (кредиту)

Погашения суми проценпв за позикою 
(кредитом)

Засвщчую правильшсть зазначених у цш Декларащ1 вщомостей

в / / ?  » 20 р.


