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Додеtок
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцir"

вiд 1 квiтня 2011 року
Ns з2 0 6_VI

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

за 20.1 :,"piK

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

2. Мiсце проживання € 

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

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

3, Пооада: 
-!d*\zвц.ь

ёtоГ2еуоi'--т*--
4, Члени ciM'T декларанта:

*3n"t*
Ре€страцiйний номер облiковоi картки

Ступiнь зв'язку | Прiзвище, iнiцiали, дата народження | платника податкiв/ серiя
та номер г]аGг!орта громадянина Украiни

та-



А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

(виплаченi) декларанry вИповhно до
або цивiльно-правового договору 'PJ.T:::i yý i€,ýz /| } с(3,

l

умов
(KpiM

i

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоТ
практики iз опорту

12. i допомога по безробiтгю

't5. i страховiвиплати

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Перелiк доходiв

Сума олержаного (нарахованого) доходу

деtларанта членlв clм l

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

Ч 8 ý€, зzл1JlL!ц.E

i 
користування) майна

3агальна еума сукупного доходу, гривнi, у т, ч.:

авторська винагорода, iншi доходи вИ реалiзацiТ
майнових прав iнтелекryальноТ власностi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

алlменти

спадщина



з

Il
| еО, iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19) i * 

i

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

Назва кра'lни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютI лбрерахованого у гривнi

21.

22.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T деlпаранта

Назва кра'iни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахо8аного у ривнi



4

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

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

23.

24,

Садовий {дачний)
будинок

27. Гаражi

lнше нерухоме
майно ъr--

-ъ\

-

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) Загальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грв) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

_

Квартири _ LLЗJ'цA
 ---;*= i

25.

2в.

28.



ЁJ

членiв ciM"i декларанта

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екrа (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

/2.J ь,*

2 l rZ, ,-.r.

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

29,

30,

31.

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

-+

lнше нерухоме
майно

32.

за,

34.

-,-



Гlерелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'6м цилiндрiв двигуна, куб. см. потркнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

коРистування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

-=
._

':

lншi засоби

___ъ.. :

i

6

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

А Транспортнi 3афби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi кOрисryвання
декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (корисryвання)

35.

38.

37,

38,

39.

Повiтрянiсудна

*-ъ.

ъ

-

._"ъ!_.



.1

Б. Транспортнi эасоби, що перебувають у влаоностi, в орендi чи на iншому правi

40.

41.

42.

Повiтрянiсудна

|ншi засоби

- 

i
i

корисryвання членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Маркаlмодель

(об'ем цилiндрiв двигува, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

i.-

i

i

43.

м.

--\



аU

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декпаранта, та витрати декларанта на придбэння таких активiв (грн)

,ý,

46.

47.

48.

49.

. Фlнансових установах, у т. ч,:

i

Номiнальна BapTicTb чiнних лalep]"ly r_: u:: i __**i _ '-:
i

придбаних у звiтному роцi i 
-

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, чlо перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших ii .# i : .

j!i
ii.

ai:
iji

62,

53,

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

50,
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54.

55.

5ý.

57.

ý8.

ý9.

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Погашення основноТ суми позики (кредиry)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

, |ншi 
не зазначенi у розл!лах |]|-V 

витрат11

60.

6,1.

в2,

63.

и.

у тому числi за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

Б, фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,ЩеrшарацiТ вiдомостей

3,, L4Гl.(,L 2О t €р.

Примiтка. 1. пЩекларацiя заповнюеться i подаеться особами,
зазначеними у пункгi 1 i пiдпункгi "а" пункгу 2 частини першоТ cTaTTi 4, та
особами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 't1 3аконУ
УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ". При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 цього 3аконУ,
вiдомостi щодо витрат (вшадiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.

Усього

!обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Усього

!обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


