Додаток
до Закону УкраТни
"Про засади запоб1гання
\ протиди корупцП"
вщ 7 квггня 2011 року
№ 3206—VI

ДЕКЛАРАЦ1Я
про майно, доходи, витрати \ зобов^язання сеансового характеру
за 20
р!к
Роздт 1.Загальш вщомосп

\_______________________________________________________________

(правКще, ¡м'я, по батькой/эеестрацшнииномер облжовоТ картки ллатника податюв/сер!я та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

2. Мгсце проживания:

^

^

^

У /£ ~

___ _

(поштовий ¡ндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада:

& /1 ^ 6
..

..........:----------

4. Члени ам’Тдекларанта:
Стутнь зв’яэку

Пр1звище, ¡нМали, дата народження

Реестрацыний номер облЫовоТ картки
платника податюв/ серш
та номер паспорта громадянина УкраТни
—

У /

V

•

2
Розд1п II. В1домост1 про доходи
А. Одержан! (нарахован!) з уах джерел в УкраТж
Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перел!к доходш
декларанта

член1в ам’У

Загальна сума сукупного доходу, гривж, у т. ч.:
заробгтна плата, ¡ний виплати та винагороди, нараховаж
(виплачеж) декларанту вщповщно до умов трудового
або цивтьно-правового договору (кр/м виплат,
зазначвних у позиф х 7, 8)
дохщ вщ викладацькоГ, науковоТ ! творчоТ дтльносгп,
медичноТ практики, ¡нструкторськоТ та судфвськоТ
практики ¡з спорту

-----------

—

(наэва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначеш у Ц1и позици доходи)'

8.

авторська винагорода, ¡нш1 доходи вщ реал!зацГ(
майнових прав ¡нтелекгуально! власност!

*---------------

9. дивщенди, проценти
10 . матер1альна допомога
1 1 . дарунки, призи, виграил

-— —

12. допомога по безробгттю

---------

13. алменти

-------

14. спадщина

,——
----

15. страхов! виплати, страхов! вщшкодування, викупн!
суми та пенайн! виплати, що оплачен! декларанту за
договором страхування, недержавного пенайного
забезпечення та пенс!йного вкладу
16. дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна

-—

- -------

-

19. дохщ вщ передач! в оренду (строкове володЫня та/або
користування) майна
20.

!нш| види доходе (не зазначем у позищях 6-19)

----------

/

17. дохщ вщ провадження пщприемницькоТ та незалежноТ
профеайноТ д!яльност!
18. дохщ вщ вщчуження ц!нних паперщ та корпоративних
прав

---------

------- —

—
------ _

---------

— -------
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Б. Одержан! (нараховаж) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розмф доходу

Назва краши
в ¡ноземшй в а л кт

«--------------

перерахованого у гривн!

г -------------—

В. Одержан! (нараховаж) з джерел за межами УкраТни членами ам'Т декларанта
РОЗМф доходу

Назва краКни
в ¡ноземшй валю™

Т

перерахованого у гривн!
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Р оздт III. Вщомост1 про нерухоме майно
А. Майно, що перебувае у власност!, в оренд1 чи на ¡ншому прав'| користування декларанта,
______ та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Сума витрат (грн) на
Перел1к об’ек™

Мюцезнаходження об'екта (кра?на, адреса)

Загальна площа
(кв. м)

придбання
у влааисть

оренду чи
на ¡нше право
користування

Земельж дшянки

--------- ----

Житлов1 будинки

—

------

п .

/

Квартири
/

Садовий(дачний)
будинок

-------------

Гараж

------------ -—

1нше нерухоме
майно

У

5
Б. Майно, що перебувае у власносп', в оренд|' чи на ¡ншому прав1 користування
члежв сйм’Тдекларанта
Перел1к об’ектш

Мгсцезнаходження об'екта (краКна, адреса)

29. Земельж дтянки

--------- .

30. Житлов1 будинки

---------

31. Квартири

32. Садовий(дачний)
будинок

33. Гараж!

34. 1нше нерухоме
майно

-------------

--- ------

Загальна площа (кв. м)
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Розд1л IV. Вщомост! про транспорт^ засоби
А. Транспорт^ засоби, що перебувають у власност, в оренд! чи на ¡ншому прав1 користування
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)
Сума витрат (фн) на
Перегак

Марка/модель

транспортних засобв

(об'ем цил1ндр1в двигуна, куб. см, потужмсгь

Р1К випуску

двигуна, кВт, довжина, см)

ч

у власнгсть

------А в т о м о б ш '!
л е гко в !

А вто м о б ш 1

------ ------

вантаж ж
(спец1альн1)

В од ж засоби

П о в ггр я ж с у д н а

1нш1 з а с о б и

придбання

_______________

-----------

0

оренду чи
на ¡нше право
користування
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Б. Транспорта засоби, що перебувають у власносгп, в оренд1 чи на ¡ншому прав!
користування членю ам’Гдекларанта
Марка/модель
Перел1к транспортних засобш

(об’ем цитндрш двигуна, куб. см,
потужшсть двигуна, кВт, довжина, см)

■---------- -----------

40. Автомобт!' легков1

41. Автомобм вантажж
(спецгальж)

-------

42. Водж засоби

43. Повпрян! судна

44.

!ниш засоби

— ---------

Рж випуску
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Розд1л V. В1домост1 про вклади у банках, цшн1 папери та ¡нил активи
А. Вклади у банках, 1Д1нн1 папери та ¡ним активи, що перебувають у власносп
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)
ПерелЬс

Усього

у тому числ! за кордоном

45. Сума кошпв на рахунках у банках та ¡нших
фЫансових установах, у т. ч.:
--------------

46. вкладених у звггному роц1
*

47. Номшальна вартгсть ц1нних папер1в, у т. ч.:

^ ------

48. придбаних у звггному роц!

,_____—

49.

Розм1р внесюв до статутного (складеного)
капталу товариства, пщприемства,
орган1'зац№, у т. ч.:

■
-------------

— --------

50. внесених у звггному роц1
Б. Вклади у банках, цЫн! папери та ¡нил активи, що перебувають у власност1
членю ам'Т декларанта (грн)
Перел1к

Усього

51. Сума кочлчв на рахунках у банках та ¡нших
фшансових установах

'—

52. НомЫальна вартють ц1нних паперю

■
---

53.

Розм1р внескю до статутного (складеного)
капиталу товариства, пщприемства,
оргашзацй

у тому числ! за кордоном
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Р оздт VI. Вщомост! про фшансов1 зобов’язання
А. Ф1нансов1 зобов’язання декларанта та ¡ним його витрати (грн)
Перелк ф1нансових зобов'язань

Усього

56. Утримання зазначеного у роздтах III—V майна

---------

-------

54. Добровшьне страхування
55. Недержавне пенайне забезпечення

у тому чис/м за кордоном

_

_

^

----------

--------------------_

57. Погашення основноТ суми позики (кредиту)
58. Погашения суми проценте за позикою
(кредитом)

--------- _

-------

59. 1нш1 не зазначеж у роздтах 111—V витрати
Б. Ф1нансов1 зобов’язання члежв ам’Тдекларанта (грн)
Перелк фЫансових зобов’язань

60. Добровтьне страхування
61. Недержавне пенайне забезпечення
V майна
62. Утримання зазначеного у роздтах III—

Усього

—

у тому числ1 за кордоном

—

—

------------------------

---------------

63. Погашення основноТ суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процент за позикою
(кредитом)

------- '

-------- -------------------

Засвщчую правильнють зазначених у цм Деклараци вщомостей

„ ■ // "

Р 5 _____________

20

Примака. 1. Декларац1я заповнюеться' ! подаеться особами,
зазначеними у пункп 1 \ пщпушсп "а" пункту 2 частини першоТ стагп 4, та
особами, зазначеними в абзац! першому частини першоТ статп 11 Закону
УкраТни "Про засади запоб1гання \ протиди корупцп"., При цьому особами,
зазначеними в абзацг першому частини першоТ стагп 11 цього Закону,
вщомостч щодо витрат (вклад1в/внесюв) у деклараци не зазначаються.
2. Декларант заповнюе декларац1ю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе
втьне читання внесених вщомостей.
3. У позицП' 1 у раз'|, якщо декларантом у званому роц1 змЫено пр1звище,

