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Додавок
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання

i протидli корупцii"
вiд 1 квj-тня 201,I року
N9 32 0

6-VI

дЕклАрАцlя

Роздiл l. Загальнi вiдомостi

номер облiковоТ картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина УкраТни - демаранта)

2.

Мiсце проживання:

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

Посада:

с5,-

r"t

crr,ex;

*Юt

ф.t<р-

r*аl,м
4,

Lц}lео

e-JZn

дt-tЗ-,{,d,А

lT.xM

Члени сiм'i декларанта:
Ступiнь зв'язку

lс.rь
Нс,}Lr

vсо

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

lt
ьЙ.l-е"l,z ЛtV
,|lo

n,av l/

Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

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

5.

декларанта

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т,

ч,:

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

6

Ьоо

7,

цивiльно-правового договору (KpiM
lv7
а|

вuплаm,

дохiд вiд викладацькоi, Hayкoвoi i творчоТ дiяльностi,
ieKi<Kat а?а,{т2,{4 )>оzруrrорьхd та с)лдiвськоi
ПРакl ики lJ \,l l\JP l у

iffir

iЕ5ЕбБй тбtr6

авторська винагорода, iншi доходи

Рiд

майнових прав iнтелекгуальноI власностl

9.

реалiзачii

дивiденди, проценти

10.

матерiальна допомога

11,

дарунки, призи, виграшi

12.

допомога по безробiтгю

,l3.

14.
15,

16

викупнl
cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування,
за
сплаченi
декларанту
виплати,
що
Бyiir r" пенсiйнi
ного
й
пенсi
дъго"ором страхування, недержавного
забезпечення та пенсiйного вкладу

та нерухомого майна
дохiд вiд вiдчуження рухомого

17

та корпоративних
дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв
дохiд вiд передачi в оренду
користування) майна

(строкове володiння таlабо

6-19)
iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях

членiв ciM'T

rяо6,9

liJэ'2

l2ob9

Е2

ь

52Ё

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розмiр доходу
Назва краТни
в iноземнiй валютi

перерахованого

у гривнi

21,

(*.-^

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'I декларанта
Розмiр доходу

Назва краjни
в lноземнlи валютl

22,

aъ\,

:^

перерахованого

у rривнi

Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно
правi користування декларанта,
майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому
на користування ним
або
майна
такого
та витрати дешаЁанта на придбання
Сума витрат (грн) на

Перелiк об'епiв

23,

3емельнiдiлянки

24.

Житловi будинки

25.

Квартири

26.

Садовий (дачний)
будинок

Мiсцезнаходження об'епа (краiна, адреса)

3агальна плоца
(кв. м)

придбання
у власнiсть

aё^

27

Гаражi
ff

-,
28.

|нше нерухоме

маЙно

оренду чи
на iнше право
користування

Б.МаЙно,щоперебУваоУвласНостi,ворендiчинаiншомУправiкористУвання
членiв ciM'T декларанта
Перелiк об'екгiв

Мiсцезнаходження об'епа (краiна, адреоа)

3агальна плоша (кв. м)

{ { 9=0'. ь29,

3емельнiдiлянки

r*"{

30

Житловi будинки

31

Квартири

32

Садовий (дачний)
будинок

з3.

Гаражi

34

lнше нерухоме
майно

о

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
корисryвання
д. Транспортнi засоби, шо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
(користування)
декларанта, та витрати декларанта на lX придбання
Сума витрат (rрн) на
Перелiк
транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двигуна, куб см, поryжнiсть

PiK випуску

двиryна, кВт, довжина, см)

легковi

(

вантажнi

(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

lншiзасоби

ридбанн я

у власнiсть

Автомобiлi

Автомобiлi

п

оренду чи
на iнше право
користування

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM''l декларанта
Марка/модель
Перелiк транспортн их засобlв

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

PiK випуску

потркнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

вА5 ýi0{ , (Z8O
40.

Автомобiлi легковi

41.

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42,

Воднi засоби

43.

Повiтрянiсудна

ц,

lншiзасоби

{f

{r

активи, rло перебувають у власностi
А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi
iJ
декларанта, та витрати декларант?

у тому числi за кордоном

та iнtлих
Сума коштiв на рахунках у банках
ч,:
т,
фiнансових установах, у

вкладених у звiтному роцi

т,
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у

ч,:

48.

придбаних у звiтному роцi

49.

(складеного)
Розмiр BHecKiB до статугного
капiталу товариства, пiдп риOмства,
органiзацii, у т, ч.:

внесених у звiтному роцt

у тому числi за кордоном

та iнших
Сума коштiв на рахунках у банках
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

(складеного)
Розмiр BHecKiB до статугного
пiдприемства,
капiталу товариства,
органiзацii

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань

54.

!обровiльне страхування

55.

Недержавне пенсiйне забезпечення

56.

Утримання зазначеного у роздiлах Ill-V майна
Погашення основноТ суми позики (кредиту)

у тому числi за кордоном

Усього

-*"*^,

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
59.

lншi не зазначенi у роздiлах

lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв
Перелiк фiнансових зобов'язань

60.

!обровiльне страхуван ня

61.

Недержавне пенсiйне забезпечення

ciM'T

декларанта (грн)
у тому числi за кордоном

Усього

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна
Погашення основноТ суми позики (кредиту)
64.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ,.ЩекларацiТ вiдомостей
at-

lL(l'\Кr!

ZO

/ Gv

