
Додаток
до Закону УкраiЪи

"Про засади запобiгання
i протидiТ корупцii"

вiд7ffi'ж#+1 року

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

за 20 ,(2,,.piK

роздiл I. Загальнi виомостi
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Члени сiм'i декларанта:

Сryпiнь зв'язку Прiзвище, ;нiцiuи, дата народження

Ресстрачiйний номер облiковоi картки платника

по.латкiв/ серiя та

номер паспорта громадянина Украiни
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Роздiл II. BЦoMocTi про доходи

А. Олержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

5.

б.

(назва зашаду, установи тоrцо, одержано (нараховано)

8.

9.

10.

l1.

12.

13.

14.

15.

1б.

l7.

l8.

19.

Перелiк дохолiв

Сума олержаного (нарахованого) лоходу

дешараmа членiв ciM'i

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 7, бю

заробiтна плата, iншi випIIати та винагороди, HapaxoBaнi
(вишаченi) декJIаранту вiдповiдно до умов 1рудового або

цивiльно-правового договору (KpLu вuплаm, зазначенuх у
позuuiж 7. 8)

5+5L

дохiд вiд викJIадацькоi, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноl практики, lнcTpyкTopcbкol та суддlвськоl практики
iз спорry

яких цlи

авторська винагорода, iншi доходи вiд решiзачii маЙнових
прав iнтелектуatльноТ власностi

дивiденди, проценти [!о г
матерi€tльна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

ztлlменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiлшкодування, викупнi суми та

пенсiйнi виIlлати, що сшlаченi декларанту за договором
страхування, недержавного пенсiйного забезпечення та

пенсiйного вкJIаду

дохiд вiд вiдчуження рухомого та неi]ухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноi
професiйноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iншi види доходiв (не зазначенi у r,озutliях 6-19) 0&lJз20.

у
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Б. Олержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декJIарантом

Назва краiни

Розмiр лохолу

в iно*мнiй вштi перерахованого у гривнl

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

,r,,

Назва краiни

Розмiр лохо,ry

в lHoreMKlи вUmп перерахованого у гривнi
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23.

24,

/J.

26,

27.

28.

Перелiк об'спiв Мiсцезнаходженнr об'сmа (KpaiHa, аареса) загальна rшоща

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбанш

у MacHicTb

оренду чи

на iнше право

користуванм

Земельнi дiлянки

Житловi булинки

Квартири

Садовий (лачний)
бупинок

Гаражi

Iнше нерухоме
майно
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користуваннrI
членiв ciM'T декларанта

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Перелiк об'сюiв Мiсцезнаходження об'епа (KpaiHa, алреса) Загальна площа (кв. м)

Земельнi дiлянки

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

Iнше нерухоме
майно
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Роздiл IV. ВИомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користlъання

декJIаранта, та влпрати декJIаранта на ik придбання (користуъання)

35.

зб.

37.

38.

39.

Перелiк

,гранспортних засобiв

Марка./молель (об'ем

чилiнлрiв лвигуна, ryб, см, поryжiсъ JIвиг)ша,

кВт, довжrна, см)

PiK випуску

Сума внтрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
BaHTaжHi
(спечiа.тlьнi)

Воднi засоби

Повiтрянi сулна

Iншi засоби
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користуванIrя
членiв сiм'i декларанта

40.

4l.

42,

43,

44,

Перелiк транспортних засобiв

Марка,/молель

чшiндрiв двигуна, куб, см,

двигува, кВт, довжина, см)

(об'ем

поryжiсть PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спечiальнi)

Воднi засоби

Повфянi сулна

Iншi засоби



Роздiл Y. Вiдомостi про вtоlалlл у банках, цiннi папери та iншi активи

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

19.

50.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв сiм'i декларанта (грн)

51.

53.

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

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

и 3?9

вкJIадених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних trаперiв, r,,T. ч.l

придбаних у звiтному рочi

Розмiр BHecKiB до статутного (склаленого)
капiталу товариства, пiдприемства, органiзацiТ, у
т. ч.:

внесених у звiтному роцi

Перелiк Усього у тому числi за корлоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiншьна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до стаryтного (склапеного)
капiталу товариства, пiдприсмства, органiзачii
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Роздiл YI. BЦoMocTi про фiнансовi зобовrязання

д. Фiнансовi зобов'язання деIfiаранта та iншi його витрати (грн)

э/.

59.

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

б1,

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

,Щобровiльне cTpaxyBaHIuI

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утршtання з€}значеного у роздiлах III-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Iншi не зазначенi у роздiлах III-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

.Щобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання з.вначеного у роздiлах III--V майна

Погашення основноТ суми позики (крэлиry)

Погашення суми процентiв за позикоlо
(кредитом)

Засвiдчую правильнiсть зазначених У цiй Щешарацii вiдомостей

Особистий пiдпис
,, 0г


