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.Цo.цaтoк
Дo Зaкoнy Укpa1ни

'.Пpo ЗaCaДУI зaпoбiгaння
i пpoтидir кopyпЦir ' '

в iд 7 квiтня 2О1'L рoКУ
Ns З2О6-YI

дЕклAPAЦlЯ
пpo MaЙHo, дoxoдИ, BИтpaТИ i щq'-.'.аHHя фiнaнсoвoгo xapaктepУ

зa 20.{.?' piк

Poздiл l. 3aгaльнi вiдoмoстi

(пDiзвищe' iм1'я, пo батЬкoвl' pe'стpaцiЙHиЙ нo'ep oблiкoвoi.*,JЫ.**" пoдaткiв/сepiя тa нoMep пaспopтa гpoмaдяьlИна yкpaТни - дeклapaHтa)

2. Miсце пpoжИвaHня: .  \  -
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3. Пoсaдa:

Члeни сiм,T дeклapaнтa :

Cтyпiнь зв,язку Пpiзвищe. iн iцiaли

PercтpaцiЙниЙ нoмep oблiкOвoi кapткИ

плaтHика t]oдaтКlв/ сеplя

тa нoМep пaспopтa гpoмaдянинa yкpаiHи
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Poздiл ll. Biдoмocтi пpo дoxoди

A. oдepжaнi (нapaхoвaнi) з yсix джepeл в УкpaТнi

д

6

7.

y' yстaHoви

I

q

10.

11.

12.

13.

14

't5

16.

17

18.

19.

пepeлiк дoxoдiв

сyмa oдep)кaнo[o (нapaхoвaHoгo) дoxoду

дeклapaHтa Члeнiв с iM' l

3aгaльнa сyМa сyкyпHoгo дoХoдy, гpивнi, y т. Ч.: 3r*). m 3/fl^o,0О
зapoбiтнa пЛaТa' iншi виплaти тa вИнaгopoди, нapaxoвaнi
(виплaнeнi) дeкЛapaнтy вiдпoвiднo дo yмoв тpyдoвoгo
aбo цивiльнo-пpaвoBoГo дoГoBopy (кpiм вuпIlam,
ЗaЗнaчeнIJх y пoзuцiях 7, 8) 3 {?аэ po 2 g6pсэ, аo
дoxiД вiд вИКлaДaЦЬКo.i, нayкoвoТ i твopнoТ дiяльнoстi,
мeдиннoi пpaктИltИ, iнстpyктopськo.i тa сyддiвськoi
пpaктИкИ iз спopтy

aвтopcЬкa вИHaгopo.цa, iншi дoxoдИ вiд peaлiзaцiT
мaЙнoвиx пpaв iнтелeКтУaЛЬнol влaснoстi

ДИB|ДeHдИ' пpoцeнTИ

MaтeplaлЬНa .цoпoMoгa 2r}fiО" Оо ./6сo, (ю)

tapyHl{И' ПpИ3И' вИгpaш|

дoПoМoгa Пo oеЗpoolттЮ

аЛ|MeHти

спaДщИHa

стpaxoвi BИПЛaти, стpaxoвi вiдшкoдyвaння, викyпнi
сyMи тa пeнсiЙнi випЛатИ, щo сплaчeнi дeклapaнтy зa
дoгoвopoм сTpaхyвaHня, Heдep)кaвнoгo neнсiЙнoгo
зaбeзпечeння тa пeнсiЙHoгo Bклaдy

дoxit вit вiднyжeння pyxotиoгo тa Hepyxoмoгo мaЙHa

ДoхiД вiд пpoвaджеHHя пiдпpисмницькoТ тa Heзaлe)кнoТ
пpoфесtйнot дiяльнoстi

дoхiд вiД вiднyжeння цiнниx пaпepiв тa кopпopaтиBHиx
пDaв

iншi види дoхoдiв (не зaзнaueнi у пoзut1iях 6_19)20.
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21.

22.

Б. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з джepen зa MeжaMИ УкpaТни дeклapaнтoМ

l . ' la3вa кpaTHи

Рoзмiр дoхoдy

в iнoзeмHiЙ ваЛютi пeрepаxoвaнor0 у гpивнl

B. otеpжaнi (нapaxoвaнi) з джepел зa MeжaМи УкpaTни члeHaMи сiм'Т дeклapaнтa

Ha3ва кpa]ни

Po3мip дoхoдy

в iнoзeмнiЙ saпютi пeреpaхogaнoгo y rpивнl
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Poздiл lll. Biдoмoстiпpo нepyxoмe мaЙнo

A. MaЙнo, щo пepeбyвaс y BлaсHoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopиотyвaHня дeкЛapаHтa'

тa витpaти дйЬЁu"'. нa пPилбaння тaкoгo мaЙнa 
"бo ". 

*?p"*y"""'" *

23

24.

25

26

27

28

сyмa витpaт (гpн) нa

nepeЛiк oб'сктiB MiсцeзHaxoAжeHня oб'сктa (кpalнa' aдpeсa)

ffie

,(L

V#rGi'd'-

зaгaлЬнa плoщa

(кв. м) пpидбaння
y влaснlстЬ

opeндУ Чи

Ha iHшe пpaвo

кopистyвaHн я

w
3eмeльнi дiлянки. '//.ф

lОО'"2

Житлoвi бyдинки -96 uo2

Квapтиpи

CaдoвиЙ (taчHиЙ)
бyдинoк

Гapaжi

lншe нepyxoмe
мaЙнo

Г

\

l \

l \-"1 \
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Б. M a Йнo, щo пepeбyв".''li:l9J:' 
J''T""-H',:1, 

на iн шo мy п pa в i кo pистyв a H Hя

29.

30

31.

32.

33

34

Пepeпiк oб'скт|в MiсцeзнaxoдxeнHя oб'eKгa (кpa.iнa. aдpeса) зaгaлЬнa плoща (кв' M)

t з"'"no*iдiлянки

Житлoвi бyдинки

Квapтиpи

CaдoвиЙ (дaнниЙ)
бytинoк

Гapaжi

lнше неpyхoме
MaЙнo

ч--



Poзд]л lV. Biдoмoстi пpo тpaHспopтнi зaсoби

A. Tpaнспopтнi зaсoби, щo пepeбyвaЦтЬ y влaснoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpавi кopИстYвaHHя
дeклapaHтa' тa витpaтИ дeклapaнтa нa iХ пpидбaння (кopисryвaння)

35,

36.

J/.

38

39.

пepeлiк

тpанспopтниx зaсoбiв

liapкa/MoдeлЬ

(oб'см цилiндpiв АBИryнa, кyб. см, пoтркнiсть

двигyFia' кBт. Aoв)i(ИHa' сr\4)
Piк випyскy

Cyмa витpат (гpн) нa

пpидбaння

y влacнiстЬ

opeндy чи

Hа iншe пpaвo

кopиотyвaнHя

Aвтoмoбiлi
лeгкoв|

Aвтoмoбiлi
вaнтaжнi
(спeцiaльнi)

Boднi зaсoби

Пoвiтpянi сyДнa

i
I tншl зacooи

i
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Б. Тpaнспopтнi зaоoби, фo пepeбyвaюTЬ y влaснoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi

кopисryвaHHя члeнiв сiм'Т дeклapaнта

r'!а3

41. Aвтoмoбiлi вaнтaжнi
(спeцiaльнi)

Mapкa/мoдeлЬ

(oб'см цилiнApiв AвигyHa, кyб' оM,

пoтрiiHicтЬ двигyнa, квт, AoвжиHa. см)

Пеpeпiк тpанспopтниx зacoбiв

a.o/o /.Иl.o..€

Пoвiтpянt сyднa
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45.

46.

47.

48.

49.

poздiл V; Biдoмoстi'пpo Bкпaд}r y бaнкax, цiннi пaпeprt тa iншi aктиви

A. Bклaди y бaнкаx, цiннi пaпepи тa iншj aктиви, щo пepeбyвaютЬ y влaснoстi

дeклapaнтa, тa витpaТи дeK'lapaнтa нa пpидбaння тaкиx aктивiв (гpн)

Б. Bклaди y бaнкax' цiннi пaлepи тa iншi aКтиBи' щo пepeбyвaютЬ y влacнoстl

членiв сiм'i дeклapaнтa (гpн)

50.

51.

52.

53.

гleoeлiк

Cyмa кoштiв нa paxyнкax y бaнкax тa iншиx
rhiнансoвиx vстaHoBax. У т. ч.:

yсЬoгo y тoмy Числi зa кopдoHoм

пeлeнИx v звiтнoмv poцi

npидбaниx y звiтнoмy poцt

Poзмip внeскiв дo стaтyгl-|oгo (склaдeнoгo;
кaпiтaлy тoвaриствa, пiдпpиемотвa'
opгaнiзaцiT' y т. ч.:

вHeсeнИx y звiтнoмy poцt

y тoмy числi зa кopдol|oм

Cvмa кoштiв Ha paxУHКax y бaнкax тa iнших

фiнaнсoвиx yстaHoвax

Hoмiнaльнa вapтiсть цiнниx пaпеplB

Poзмip внeокiв дo стaтyтHoгo (склaдeнoгo)
кaniтaлy тoBapИствa, пiдпpиемствa'
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Poздiл V|. Biдoмoстi пpo фiнансoвi зo6oвlязaння

A. Фiнaнсoвi зoбoв'язaHня .цeклapaнта тa iншi Йoгo витpaти (гpн)

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Б. Фiнaнсoвi зoбoв'язaння члeнiв с iм' i  дeклapaнтa (гpн)

60.

61.

62.

63.

64.

пepелiк фiнaHсoвих зoбoв'язaнь yсЬoro y тoму числi 3a кopдoнoM

@аа
Пoгaшeння oснoвнo[ сytvlИ пoзИки (кpeдитv)

Пoгaшeння сyt\лИ пpoЦeHт|в 3a пoзИкoЮ
(кpeдитoм)

ъ
lншi не зaзнaнeнi y poздiлax I l l -V витpaти

yсЬoгo y тoмy числ| 3а кopдoнoм

{ф"Й2

Пoгaшeння сyMИ пpoЦeHтlв 3a пoзИкoю
1кpeдитoм)

3aсвiдvyю ПpaвИЛЬHiсть з aЧeHИX y ЦiЙ leклapaцiT вiДoмoстeЙ

2o1в p


