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Додаток
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцi:-"

вiд '7 квj-тня 2011 року
N! з206-vI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобgв'язання фiнансового характеру

за 2О !,:t,',,,piK

qяrv,яй а. п5аюаzе'Ёле а-

{лрiэввце, ir.'я, по батьковi, реестраt$йний номер o&liKoBoi мртхи ,UЕтниý пqдsrкiв/серiя та ноilер пашора гро$адяняrа УlраТни -демаража)

3. Посада:

роздiл l. 3аrальнi вiдомостi

Члени ciM'T декларанта:
Ре€страФйний яомэр облitовоI керткli

платника flqдsткiЫ серiя
та ном€р паспорта грмадяняна Уrраiаи

Прiзвише, lнiцiали, дата кlFодrlФнняСryпiиь зв'язку

%zоЬоошuй5. / 



Роздiл |l. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перлiк доходiв

Сума одерханого (нархозаного) доходу

декларанта членiв ciм'i

3агальна сума сукупl|ого доходу, гривнi, у т. ч.; /8 о|8 d8 у16
заробiтна плата, iнtдiвиплати та sинагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у позuцiях 7, В)

дохiд вИ виfiадацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльносгi,
медичноТ прgктики, iHcTpytтopcbKoI та суддiвськоI
пракrики iз спорry

установи тощо, в яких одер)t(ано

8,

9.

{0.

11.

12.

13.

14-

{5,

16.

1т.

авторська винаrорода, iнtлi доходи вiд реалiзацii
майнових прав iнтелекrуальноi власностi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiтгю

алiменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, ч{о сплаченi декларанту за
договором страхуван ня, недержавного пенсi й ного
забезпечення та пенсiйного вкяаду /8 qq<F JI #пб
дохИ вЦ вiдчркення рухомого та нерухомого майна

дохiд вh провадження пИприsмницькоТ та незалежноi
професiйноТ дiяльносгi

дохiд вИ вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохИ вН передачi в оренду (строкове володiння т#або
користування) майна

18,

19,



Назва краТн,:

Розiliр дФ(fi]у

з iнозбмнiй валютi iiвpopaxoEaHoгo у fривнi

j

t*-_

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з дяiерел за межами УкраТни декларантом

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

Назва KpaTB:l

Розмlр доходу

s iноз€мнiй валютi i:6рерахоеаlоrо у гривнi

li 

-

I

]1*-*'

al..
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Роздiл !ll. Вiдомостiпро нерухоме майно

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

Земельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерцоме
майно

Гlерелiк об'ектiв iЙiсц..:ll зх.lilь .;iнt! 0е 1. cr:r .кр::i'гtа, адреса)

Cpta витрт (грн) на

||:

i;

i

.:

..

Квартири



;l

Б Майно, щ* переýува) .l jr. lсНa}сi.:1 Оi,ёi]Дi чt-л на iнл.llопtуправi Kop|,t.:TyBaHHjl
,. :eHiB i:l;r.i'' дi3цл3р3ц16

З*рэельнi дiлянки

tt{
.'}{.:1-:,г .; Ei будин ки

Гараж!

iHtl;* нерцоме
майн*

Сад*вий (дачний)
будинок
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Ф.

41.

42.

43.

ц.

Перлir траниортнях засобiв
Маркrмqдель

(об'еи цилitцрiв двиryна, ку6. сш,

тютуlк.tiсть дшryна, кВт, доýкitна, сlr}

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
tспецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби



Роздiл V. Вiдомостi про вкпади у банках, цiннi папери та iнtцi активи

А. ВrФади у банках, цiннiлапери та iнtчiактиви, що перебувають у власносгi
декларанта, та витрати деffiаранта на придбання таких акrивiв {rрн)

rý.

4Е.

47.

48.

49,

50,

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

5{,

52,

53,

Перелiк Усьоrо у тому числi за кордоном

Сума кочлriв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статуrного {оtладеного)
ипiталу товарисгва, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

членiв ciM'i декларанта (грн)

Перлiк Усього у тOму ч}rслi за кордоном

Сума кочrriв на paxyнK€lx у банках та iнttrих

фiнансовtах уGrаноЕах

Номiнальна вартiсгь цiнних паперiв

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

в



у

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

#.

56.

57.

59.

60.

61.

62.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому чисr]l за кордоном

!обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикок}
(кредитом)

lнщi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

П€релiк фiнансоsих зобов язань Усьоrо у тону числi за кордоном

ýобрвiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання заэначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

[огашення сумч процентiв м позикою
{кредитоu)

3асвiдчую правил зазначених у цiй ýешарацiт вiдомостей

/5" пй"м;zz ll^
./ /э

20 t L/p.

ПримГка, 1. ,Щешарацiя заповнюетьGя i подаоться особами, зазначенпми у прtсi 1 i

пiдпуншi "а" пункту 2 частихи першоi cTaTTi 4, та особами, зазначеними в абэацi пeptt'oмy чаýтини
перrлоТ сгаттi 11 Закону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцif'. При цьому особами,
зазначеними в абзацi перлому част}tни першоТ статгi 11 цього 3акону, вiдомостi цодо витрат
(вшадi#внескiв} у декларацiТ не эазначаються.

2.Декларант заповнюб декларацiю власноручно чорнильною або купьковою ручкою синього
або чорноrо кольору таким чином, що эабезпечуе вiльне читання внесених вИомостей,

3, У позицii ,l 
у разi, якщо дёклара}fгом у эвiтному рцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi,

55,

58.

бз,


