
Додаток
до Закону Украrни

"ПрсJ засади запобiгання
]_ протидi:- корупцi1''

вiд 7 квi тня 2 0,i 1 року
N9 з: 0 ,;-v I

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобовъзання фiнансового характеру

за 20 /.{.piK

Роздiл l. Загальнi вiдомостi
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

fi, 3агальна сума сукупного доходу, гривнi у т ч,:

8. заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору {KpiM вчплаm,
зазначенuх у позчц!ях 7 8),, 

,

?. l дохiд вiд викладацькоI, науковоТ i творчоТ дiяльностi, i

медичноi практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоi
, пракгики iз спорту i

9, , дивiденди пр:центи
i

10 l матерiальна допомога

,l1 
дарунки, призи виграшi 

,

12 , допомога по безробiттю

13, , алiменти
i
i14 спадщина
]

15 ,cTpaxoвi виплати, cTpaxoBi в|лшкоачв9lня, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, шо сплачен| декJlаранту за

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкJ,lаду

16. дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

17. дохiд вiд провадження пiдприсмницькоi та незапежноI
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) зджерел за межами Украiни декларантом
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Роздiл ]ll. Вiдомостi про нерухоме майно

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

ГlерелIк об'еfiiв Мiсцезнаходження об'екта (Kpaiнa aApecaj
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Земельнi дiлянки

24, Житловi будивки

25 Квартири

Садовий (дачний)
будинок

27 Гаражi

28. ; lнше нерухоме
маЙно
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Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iнщому правi користування
членiв ciM'T декларанта

*ý" Земельнi дiлянки
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Роздiл lV. tsiдомостi про транспортнi засоби

А. ТРанспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декпаранта на ix придбання (користування)

Перелiк

тренспортних засобiв

Автомобiлi
легковi

ý?.. Воднiзасоби

Sý, Повiтрянiсудна

39. lншi засоби

Маркаlмодель i

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб, см, поqпкнiсть 
i
I

двигуна, кВт, довжина, см) i
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Б. Транспортнi засоби. цо перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'i декларанта

40. Автомобiлi легковi

42. , Воднi засоби

43 Повiтрянi судна

ц, lншi засоби
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Роздiл V. Вiдомостi про вклtади у банках, цiннi папери та iHuti;;;"

45

46

47

48

49

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.,

придбаних у звiтному роцl

Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
капiталу товариства, пlдприомства
органiзацii, у т. f,,

внесених у звiтному роцi

Перелiк

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номlнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до стат}rгного (складеного)
капiталу товариства. пiдприемства,
органiзацii

50

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

l.,. Усього l у тому числi за (ордоьом
-,l__1

52.

53
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' Роздiл Vl, Вiдомостi поо фiнансовi зобоя'я?ання - 
- _l

| Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання 
l

54,Щобровiльне страхування

55 Недержавнепенсiйнезабезпечення

56 Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

57, Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту)

58. Погашення суми процентiв за позикою

, 
(кредитом)

59. , lншi не зазначенi у роздrлах lll-V витрати

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

у тому числi за кордоном 
l

60. , Добровiльне страхування

61. Недержавне пенсiйнезабезпечення

О2 l Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

63, , Погашення основноТ суми позики (крелиту)
'

64. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Перелiк фiнансових зобов'язань

Примiтка. 1. ,Щеклrарацiя заповнюеться i подаеться особами,
зазначеними у пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та
особами, зазначеними в абзацi першому частини першоi cTaTTi 1 1 Закону
УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ". При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини першо[ cTaTTi 11 цього Закону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.


