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Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидii корупцii"

вiд 7 квiтня 2011 року
N! 3206-VI

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

за 20 j,i.., piK

Роздiл 1.Загальнi вiдомостi
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(прiэвище, iм'я, по батьковi, рее:страцiйний номер облiКОВО"iкартки платника податкiвlсерiя та номер паспорта грсмадянина Укра'IНИ- декларанта)

2. Мiсце проживання:

•••••••••••••••••••••••••••••• Н •••• Н •••••••••• Н •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• _......................... • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• Н ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

(поштовий iHAeKc,область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
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4. Члени ciM"f декларанта: Q Ц\\.\\С \ \ ,

Прiэвище, iнiцiали, дата народження
Рее:страцiйний номер облiКОВО"lкартки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Укра"lни

Ступiнь эв'яэку
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Роздiл 11. BiAOMOCTi про ДОХОДИ

д. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpa"iHi

I Сума одержаноro (Hapaxoвaнoro) доходу

Перелiк доходiв

II
членiв ciMIдекларанта

:j~;;:~:::~~~::o~;~:~:~~~.;~o~fl~~~·I~-
I (виплачен!) декларанту вiдповiдно дО YM~B трудового ! I ?---- ( - (\0
I або ЦИВlльно-правового договору (КР/М вuплаm, I I 0..;0'- i О
l .._???f:1.?'i.~.f:!!!.?5х..Г}!!?.!!.чi!!!..!.!._ш .._ -.---- -..---- ...................----- ----.~-.--------- _1. ._ ........-----------;

7. i AoxiA BiA викладацько"i, науково"!" i Т~ОРЧО"iДiЯЛ~НОСТi.'.1 '11 _ I
i медично"i практики, 'НСТРУКТОРСЬКОIта CYAAIBCbKOIi I
i практики iз спорту I I
1 ·············· ·_····· .... ·.Н ••••• Н ••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ·_·· •• • ••• НН •••••••• Н. __ • ••••••••••• _. __ •• _ •• __ ••••• .:.. •••• __ •••••• Н •••••••••• НА •••• • • ._ •••••• _ •• _ •••• __ .!

............................................................. -.- --- - ..-- ..-----.------ -- _ __ -- --- ..---- ---.-.- --------- - - ..---- ····························1
;
1,

................!
,
•..... _ .•.....•.. __ __ - (назвазакладу:устанОвитощО: b-якиходержано(на-рахован6У3iiiэначе-НТУЦlйiiО3ИЦI'(д6хбди)-

.._ ..••.•...

8. i авторська винагорода, iншi доходи BiA
майнових прав iнтелектуаЛЬНО"i власностi

реалiзацiI

,
9. дивiденди, проценти

10. матерiальна допомога

11. дарунки, призи, виграшi

12. допомога по безробiпю

13. алiменти
;

14. спадщина

15. cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

16. AoxiA BiA вiдчуження рухомого та нерухомого майна

/

17. AoxiA BiA провадження пiдприеМНИЦЬКо"iта незалеЖНО"i
професiйно"i дiяльностi

[ ••.••..•.•..• --- --.--- --- -._ .••••••.. -.- ..• - .••.•••...•.. _······· ·._ш __ ш_ .• _ --.-- - -----+--- ----------f _ ш _

18. AoxiA BiA вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

19. AoxiA BiA передачi в оренду (строкове володiння та/або
користування) майна

20. iншi види AOXOAiB(не зазначенi у позuцiях 6-19)
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Б. Одержанi (Hapaxo8aHi) з джерел за межами Украlни декларантом

Розмip доходу

Назва кра"lни
в iноземнiй валют! перерахованого у гривнi

21.

В. Одержанi (HapaX08aHi) з джерел за межами Украlни членами CiM'1декларанта

Розмiр доходу

Назва кра"lни
в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

.-------22.
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Роздiл 111. BiAOMOCTiпро нерухоме майно

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

Сума витрат (грн) на

ПереЛiк об'Ектiв Мiсцезнаходження об'Екта (Kpa'IHa, адреса) 3агальна площа оренду чи
(кв, м) придбання. на iнше право

у власнiсть
користування

,

23. 3емельнi дiлянки

24. , Житловi будинки ..'. -fi," •.
!l.y~~.

,--
1"

25. Квартири

26. Садовий (дачний)
будинак

27. Гаражi

28 iнше нерухоме
майна
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Б. Май но, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM''j декларанта

Перелiк об'Е:ктiв 3агальна площа (КВ. М)Мiсцезнаходження об'Е:кта (KpaIHa, адреса)

29. 3емельнi дiлянки

30. Житловi будинки

31. Квартири

32. Садовий (дачний)
будинок

33 Гаражi

34. Iнше нерухоме
майно

••••••••••••••••••••••••••••••• ш шш ш ••••••••••••••••••••••••••••••
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Роздiл IV. Вiдомостi про TpaHcnopTHi засоби

Сума витрат (грн) на

Перелiк Марка/модель

транспортних эасобiв (об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть PiK випуску оренду чи
придбання

двигуна, кВт, довжина, см) . на iнше право
у власнiсть

користування

д. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в opeHAi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на "(Х придбання (користування)

37. BOAHiзасоби

38. Повiтрянi судна

39. Iншi засоби

,..~..~Ъ.....= ..2::it~..·l.
~b~~1~~~_I)
i

. !. ..··....f .. ··
~
i

.... ··········f··········_·
35. Автомобiлi

легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

···············t- ·········-·--·-···--·-1··---·---···-·-···-··- ........ ;
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········--·-··-1
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв CiM",декларанта

40.

Марка/модель
Перелiк транспортних заеобiв (об'~м цилiндрiв двигуна, куб. см, PiK випуеку

потужнiеть двигуна, кВт, довжина, см)

!

Автомобiлi легковi --
.... , ..-~ ..__ .. - ...

...... - .,......... _ .... :

-Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

,
,

...... - ....... - ......

.-- I '-80днi засоби
,

...... .......... - ....... _ ... .........i : ,

41.

42.

~, .. ,

43. Повiтрянi судна

44 Iншi засоби

.. _..-..!..

!.. _ __ _ + --.'. i

,...

...... .....

!
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50. внесених у звiтному роцi
..........�..........�.��..�� .!

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

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

Перелiк

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

............................................................•.....................................

46. вкладених у звiтному роцi

47. Номiнальна BapTicTb цiнних nanepiB, у т. ч.:

48. придбаних у звiтному роцi

49. Розмiр BHecKiBдо статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприе:мства,
органiзацi"l, у т. ч.:

УСЬОГО у тому числi за КОРДОНОМ

--

ПереЛiК

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

УСЬОГО у тому числi за КОРДОНОМ

51. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

52. Номiнальна BapTicTb цiнних nanepiB

53. Розмip BHecKiBдо статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприе:мства,
органiзацi·'
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Роздiл VI. BiAOMOCTiпро фiнансовi зобов'язання

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

54.

i Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

Добровiльне страхування --- -

Недержавне пенсiйне забезпечення ~- .-
........... ;.

55.

56 Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна
••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• !

57. Погашення основно'! суми позики (кредиту)
........+............................................................................ ,

58.. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

I59. Iншi не зазначенi у роздiлах III-V витрати

Б. фiнансовi зобов'язання членiв ciM''! декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

60. ДоБРОВiльне страхування
.............................................

61. Недержавне пенсiйне забезпечення
......................•.......•.•

63. Погашення основно', суми позики (кредиту)

64. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


