
!одаток
до 3акону укра}ни

"|1ро засади запоб!тання
| протид!-:_ корупц|| ''

в|д 7 кв1тня 2011 року
ш з206_у]

дБклАРАц!я
про майно, доходи' витрати ! зобов'язання ф!нансового харакгеру

за20ф"'р1к

ё1ц'421',

(пр1звище, 1м'я' по бать!Фв|' реострацйний номер оф!ковот картки ллатника податк!в/сер!я та номёр пас'|орта громадянина укра1ни - декларанта)

2. м1сце проживання:

(поштовий !ндеко' область' район' населений пункг, вулиця' номер| будинщ' корпусу' квартири декларанта)

/7з с7сс;(:

РФд!л |. загальн! в!домост!

4. 9лени о!м'т декларанта:

пр!звице' !н!ц|али, дата народження

Рееотрац!йний номер обл!ковот картки

платника податк!ы сер!я

та номёр паопорта Фомадянина укратни



Розд!л !!. в!домост! про доходи

А. одержан! (нарахован!) з уо|х джерел в укра]н!

8.

о

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

перел|кдоход!в

сума одерханого (нарахованого) доходу

Аекларанта

загальна оума оукупного доходу, гривн!, у т. ч': 2,,, цц.| } ) э/|

зароб!тна плата, !нщ! виплати та винагороди, нарахован!
(виплачен!) декларанту в!дпов!дно до умов трудового
або цив!льно_правового договору (кр!м вцплап,
3а3наченцх у позцц!ях 7. 8)

дох1д в!д викладацько]' науковот ! творчот д|яльноот!'
медичнот практики, !нотрукгороькот та оудд!вськот
практики 1з опорц

,| 1'т(с е .1(с)

закладу' установи тоцо' в яких одер)€но у ц!и позиц!!дс ходи)

автороька винагорода, |нш! доходи в!д реал!зац!т
майнових прав !нтелекгуальнот власност!

див!денди' проценти 6
матер!альна допомога .1( 6' 1'
дарунки' призи' вигращ!

допомога по безро6!ттю

ал!менти

опадщина

отрахов! виплати, страхов! в!дшкодування, викупн!
оуми та пено!йн! виплати, що сплачен! декларанту за
договором отрахування, недержавного пенс!йного
забезпечення та пено|йного вкладу

дох!д в!д в!дчуження рухомого та нерухомого майна

дох.д в.д провадження п.дприомницькот та незалежно|
профес!йнот д!яльноот!

дох!д в!д в!дчуження ц!нних папер!в та корпоративних
прав

дох!д в!д передач! в оренду (отрокове волод!ння та,або
кориотування) майна
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21.

22.

Б. одержан! (нарахован!) 3 ркерел за межами укра1ни декларантом

назва кратни
пвРврахованого у гривн!

в. одержан! (нарахован!) з д)керел за межами укратни членами о!м'т декларанта



Розд!л !!!. в!домост! про нерухоме майно

А. майно, що перебувао у влаоноот!' в оренд! чи на !ншому прав! користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на кориотування ним

23.

24.

25.

26.

27.

28.

перел!коб'о]Ф!в м!сце3находження об'екга (кра1на, адреса) загальна площа

(кв. м)

сума витрат (грн) на

придбання

у власн|сть

оренду чи

на !нше право

кориотування

3емельн! д!лянки

о/ о/5 6'

}(итлов! будинки

квартири

садовий (дачний)
6удинок

|-араж|

!нше нерухоме
майно
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/
Б. майно, що перебувае у власноот!, в оренд! чи на !нщому прав! кориотування

член!в с!м'т декларанта

29.

з0.

з,!-

32.

з3.

з4-

пер€л!к об'окт.в м!сцезнаходжен ня об'окга (кратна' адреса) загальна плоца ((в. м)

земельн! д!лянки

житлов! будинки
.1;,{-

квартири

садовий (дачний)
будинок

гараж!

!нше нерухоме
майно



Розд!л !у. в!домост! про транспортн! засоби

А. транспортн! заооби, що перебувають у влаоносг!, в оренд| чи на !ншому прав! користування

декларанта' та витрати декларанта на ]х придбання (корисгування)

марка/модель

(об'ем цил!ядр!в двична' куб. см, потужн!сгь

двигуна, квт' довжина, см)

перел!к

транспортних заооб!в

Автомоб!л!
лёгков!

Автомоб!л!
вантажн!
(опец!альн!)

водн! засоби

пов!трян! оудна

!нш! засоби



Б' транспортн! заооби' що перебувають у влаоноот!' в оренд! чи на !ншому прав!
користування член!в о!м'т декларанта

40.

41

42.

43.

ц'

перел!к транспортних засоб|в
марк'модель

(об'ом цил!ндр!в двицна' куб. см'

потужн!сть двицна, квт' довхина' см)

Р!к випуоку

Автомоб|л! легков!

о/:эг";а -€ * -1939 ,ф.а
с2-^1/г -.-942'.") 4 / /аа"/

.//

Автомоб!л! вантажн!
(опец!альн|)

водн1 заооби

пов!трян| судна

!нш! заооби



Розд!л у, в!домост! про вклади у банках' ц!нн! папери та |нщ! активи

А. вклади у 6анках, ц|нн! папери та !нш! акгиви, що перебувають у влаоноот!

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив!в (грн)

45.

4в.

47.

48.

49.

50.

Б. вклади у банках, ц!нн! папери та 1нщ| акгиви, що перебувають у влаоноот!

51.

52.

53.

перел|к у тому числ! за !@щоном

сума кошт|в на рахунках у банках та !нщих

ф|нансових уотановах' у т' ч.:

|'е1ау@':.''--
,э'{А}-й, в /

вкладених у зв!тному роц!

ном!нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. ч.:

придбаних у звгному роц!

Розм!р внеок!в до статшного (окладеного)
кап|талу товариотва, п1дприомства,
орган!зац!т' у т' ч.:

внеоених у зв!тному роц!

член!в с|м'т декларанта (грн)

перел!{ у тому числ! за кордоном

сума кошт!в на рахунках у банках та !нших

ф!наноових установах

ном!нальна варт!оть ц!нних папер!в

Розм!р внеок1в до отатщного (окладеного)
кап!талу товариства, п!дприомотва'
орган!зац!т



Розд!л у!. 8!домост! про ф!нансов! зо6ов'язання

А. Ф|нансов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

у тому числ[ за (ордоном
перел]к ф!наноових зобов'язань

добров!льне отрахування

утримання 3азначеного у розд!лах ]]|у_уа1на

погашення ооновно] оуми позики (кредиту)

погашення оуми процент!в за позикою

!нш| не зазначен! у розд!лах !!!-! витрати

Б' Ф!нансов! зобов'язання член!в о!м'1 декларанта (грн)

у тому числ!за кордоном
перел!к ф|нансових зобов'язань

добров!льне страцвання

недержавне пено!йне забезпечення

утримання зазначеного у розд!лах 
']!-у- 

т3у.1:

погашення ооновнот оуми позики (кредиту)

погащення оуми процент!в за позикою

3асв!дную правильн!сть зазначених у ц!й дек'!арац!т в!домоотей

о2 э{5 р

|-1рим!тка. '|. ,[е:шарац!я 3-аповнюеться ! подаеться особами'

зазна{;;;й; у пункт! 1 ! Ё!дпун:п! "а" пункту 2 частини першот статт[ 4' та

оообами, зазначеними в а6{ац1 першому чаотини першот статт| 11 3акону

!кра|ни ,,|-!ро засади ."1'б:'""*" !'протйд11 корупц!!''. !-1ри цьому осэбами,

."!""*""'й" в абзац| першому частини першот статт! 11 цього 3акону'

"й]й'Б'{ 
щ'до витрат (вклад!в/внеск!в) у декларац!! не зазначаються'


