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!ода т ок
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцil"

вiд 7 квiтня 2aTL року
N9 З2 0 6-VI iз з.уtiнаltъt, BlleceHu_1l:l

зziOно iз Законамu.Ng 221-|'lI
BiD ]1,05.2()]3, л9 10б-L']I сзiс) 01.U7.2()lз

дЕклАрАцlя
про маЙно, доходи, витрати i зобов язання фiнансового характеру

за 2О /,i. piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

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

iпоriоЬЙЙ iHleKc, областо, райоь нiселений пуF,{-, вулиця чомер будичку, {ор-усу (вартиридеьлараг]а/

3, Посада:

4, Члени ciM''l декларанта:
Реострацrйний номер облiковоr картки

Ступtнь зв'язку | Поiзвище, iнiцiали, дата народження | платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраIни

i

i-.

2. Мiсце проживання:
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'i

5.3агальнасyМаcyкyпHoгoдoXoДy,гpИвHi'yт.ч.:'Ё!с9lt,8

6. i заообiтна ппата iHllli пlлппетl' тэ оl,UаFллл-,, ,,ллл..ллл.., j ii заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi i

; (виплачеНi) деклараНту вiдповiДно дО умов ,ЁудО"оiо ;Г{ N88,ggсi або цивiльно-правового договору iKpiM 
' Бuпп"r, , 

u '
з9",з{еY9I"ц у |1_о_?ч,,цjry 7, 9)

8. j автооська винагопола iHllli плчлпl, оiп па_-;-л,,;т i: аВТОРСЬКа винагорода, iHrlli доходи вiд реалiзацiТ i

, майнових прав iнтелектуальноТ власностi 
i

9. l дивiденди, проценти 1 _-

i--------------..--
I

'l0. i матерiальна-допомога

13.iалiменти j 
-,,,,!

14,:СПаДщина i - i _
l:15. l CTPaXoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупНi i :

: Суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за i

i договором страхування,, недержавного пенсiйного j

i забезпечення та пенсiйного вкладу j

16. : дохiд вiд вiдчУжеННя рУХоМого та НерУХомого майна - ; -.
17. дохiд вiд провадження пiдприемницькоi'та незалежноi' :

18. ; дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i _

19. ; доХiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

7, дохiд вiд викладацькоi, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iHcTpyKTopcbKoi та суддiвськоТ
практики iз спорту

3 8ý ц,8V

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiтгю

iншiвиди доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)20.



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованоrо у rривнi

: 
-

В. одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'T декларанта

i 

- 

|

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

з

21,

22.



23.

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

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

Квартири

Гаражi

lнше нерухоме
майно

:

24. i Житловi будинки
:

25,

26.

27

2в.

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'еrга (краiна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у 8ласнiсть

оренду чи

на iнше право

користува ння

3емельнi дiлянки

4

.!) Б-

Садовий (дачний)
будинок

I
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Б. l\лайно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

29.

30.

31.

32.

33.

з4.

членiв ciM'T декларанта

3емельнiдiлянки

Житловi будинки

ТЭd=Е

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екта (KpaIHa, адреса) Загальна площа (кв, м)

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно
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Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбан н я

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користува ння

:Р'

37,

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

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 iх придбання (користування)

35.

36.

38,

39,

Автомобiлi
легковi

lншiзасоби
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користування членiв ciM'l декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

Гlерелiк транспортних засобiв

40.

I

. Автомобiл

'

:

41.

-
42.

43.

lншiзасобиц,

PiK випуску

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна



45,

46.

47.

48.

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

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

i 
вкладених 

у 1BiTltoMy почi

i Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

I

: придбаних у звiтному роцi

i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)49.

50.

51.

52.

53.

капiталу товариства, п iдприемства,

i.
i внесених у звiтному роцi

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
Фllа 1999их у9Iз|.l9вах

органiзацii; органiзi

у тому числi за кордоном

членiв ciM'i' декларанта (грн)

у тому числi за кордоном

в

Перелiк Усього

Перелiк Усього

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

54.

55.

56.

57.

58.

59.

: Добровiльне страхування

60.

61.

62.

63.

64.

i Добровiльне страхування

i Недержавне пенсiйне забезпечення

I

:

I

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

у тому числi за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

у тому числi за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

i

i Погашення суми процентiв за позикою

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

" {i " r#|rп+,з 2оf6 р

Усього

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах Ill-V майна

Погашення основноI суми позики (кредиту)

Усього

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна


