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Щодаток

до Закону Украrни
"Про засади запобiгання
i протидir корупцir"

вiд 1 квiтня 20tt
N9 з2 0

6-VI

року

дЕклАрАцlя

про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру
за20,,:l,ý, piK
Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiково1 картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина УкраТни

2.

Мiсце прожИВаННя

3.

Посада:

4,

Члени сiм'I декларанта:
Ступiнь

i-

i.-ii

зв'язку

|

Прiзвище, iнiцiали, дата

народження |

, декларанта)

Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв/ серlя
та нопrер паспорта громадянина УкраТни

2

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в Украiнi
Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiв

декларанта

5.

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т.

6.

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового

або

цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,

зазначенчх ч позчцiях 7,
7.

ч.:

В)

дохiд вiд викладацькоi, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноI практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ
практики iз спорту

8,

авторська винагорода, iншi доходи

майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

вiд

реалiзацiТ

дивiденди, проценти
10.

матерiальна допомога

11.

дарунки, призи, виграшi

12.

допомога по безробiттю

13.

алiменти

14.
15.

16.

17.

дохiд вiд провадження пiдприомницько'| та незалежноТ

18.

прав
19,

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

20.

iншiвиди доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

членlв clM'l

з
Б, Одержанi (HapaxoBaHi) з
джерел за межами УкраТни деffiарантом

Назва краТни
в iноземнiй валютi

22.

,

----:---."-**--..-------

перерахованого у rривнi

Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

Сума витрат (грн) на
Перелiк об'ектiв

Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса)

3агальна площа
(кв. м)

придбання
у власнiсть

23.

3емельнiдiлянки

24.

Житловiбудинки

25.

Квартири

26,

Садовий (дачний)
будинок

27.

Гаражi

28.

lнше нерухоме
майно

оренду чи
на iнше право

корисryвання

5

Перелiк об'екriв

29.

30.

31.

32.

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

33.

34.

Гаражi

lнше нерухоме
майно

Мiсцезнаходження об'екта (Kpaiнa,
адреса)

3агальна площа (кв. м)

6

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)
Перелiк

Маркаiмодель

транспортних засобiв

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потркнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

35.

Автомобiлi
легковi

36.

Автомобiлi

вантажнi
(спецiальнi)

з7.

Воднi засоби

38,

Повiтрянiсудна

39.

lншiзасоби

Сума витрат (грн) на
PiK випуску

придбання
у власнiсть

оренду чи
на iнше право

корисryванвя

1
Б, ТранспОртнi засобЦ^уо_перебУваютЬу
власностi, в орендi
- . чи на iншому правi
користування членiв ciM'T
декларанта
|
Перелiк транспортних засобiв

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двиryна, куб.
см,
потlокнiсть двиryна, кВт,
довжина, см)

в
роздiл v. Вiдомостi про вклади банках,
у
цiннi папери та iнцli активи
А. Вшади у банках, цiннi папери та iншiактиви,
що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання такйх апиjiв
1грн1

у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:
вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, т.
у

ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (сшаденого)

капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:
внесених у звiтному роцi

у тому числi за кордоном

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,

органiзацiТ

9

роздiл vl. Вiдомостi про
фiнансовi зобов'язання
А. фiнансовi зобов'язання декларанта та
iншi його витрати (грн)
Усього

у тому числi за кордоном

_У:р_Iк"тl"_1уз:еIо:9.ур_о:д]lч]ll-_V_узllз
57.

погашення основнот суми позики (кредитч)
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59,

|1шllе gазначенi у роздiлах lll-V витрати
Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i
декларанта (грн)
Усього

у тому числi за кордоном

61.

62.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна
Погашення основноТ суми позики (кредитч)

64.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених
у цiй .щеrшарацiт вiдомостей

