
Додаток
до Закону Укра]-ни

"Про засади запобi гаЁня
i протилi r кору-пцi;_ "

вiд 7 квiтня 2011 року
N, з206*VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру

за 20/5., piK

Горfаz Hcia.l[ "я /7e-tfi,6Ha

а/оLц;

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

4 Члени сiм'i декларанта:

Ресстраq].iний номер обл Koвoi картки
платника податкiв/ сер я

та вомер ласпорта громадя|ива Украlни

cтynlHb зs язку i Прlзвице, llrlцiали дата народження



6,

5, 3агальна сума сукупного доходу, гривнl, у т ч,: Ч3961 3Ё53V .

чзрзо 36ý3ч

Uo
:

Роздiл l|. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaнi) з усiх джерел в yКpa'lHi

Перелrк доходiв

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHl

(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудовоrо
або цивiльно-правовсго договору (крiм вчплаm,

зазначенu\ у пазччiях7 8)

дохiд вiд вИlU]адацькоТ науковоi i творчоl дiяльностi,
МеДИЧгО; прак-ики, lHcтpyKTopcbKo| та суддiвсь(оl
практики iз спорт у

Сума одерааiоrо iнара(ованого) доходу

1.

14 спадщина

9.

10,

11,

12.

1з

16

cтpaxoBi виплати, cтpaxoBi вiдшкодування, викупнt
суми та пенсiЙнi виплати, цо сплаченi декларанту за

договором Страхуваhпя недержавного пенсiйного

. забезпечення та пецсilного вкл?ду

18, дохiд вiд вiдчу>кення цiнних паперiв та корпоративних



Б. Одержанi (HapaxoвaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

Назва кра ни
перерэхованоlо у гривнt

21.

22

Назва краlни

iерераховавоrо у rривн]



Роздiл |ll. Вiдомостi лро нерухоме майно

Мiсцезнаходження о6'екта (KpalHa, адреса)

3емельнiдiлянки

5vU

Житловi буди н ки

Садовий (дачний)
будинок

,а Гаражi

lнше нерухом э
майно

Сума 3итрат (грн) на

перелiк об'ектiв



Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншоп,lу правi користування

29. 3емельнi дiлянки

31. Квартири
I

l,пl
-l -lIJ
llп

1,

JJ, Гаражi

34. lнше нерухоме
майно

членiв ciM' i декларанта

Мlсqезна,одsеввя об €па lKpa ],la, адреса)

1

:

саловий {дач.ий) _
vулу I iv \



А. Транспортнi засоби, щО перебуваютЬ у впасност] в орендI чи на iншому npaвi користування,

дешаранта, ru u".ý".r,l дu,йuранта на lx придбання (користування)

Сума витрат (грн) на

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

Марка/модель

(об'€м цил ндрiв двиlуна куб см потухвLсть

двигува кВт довхlлна, см)
{rридбання

35, Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

38 Повiтрявi судна

Iншi засоби

Jb

транспортЁих засобlв
оренду чи



Б, Транспортнi засоби, u]o перебувають у власностi, в орендi чи на iншо,\4у правi

користуваhнч члеr]lв clM', декларанта

lншi засоби

40,

41.

42

44

Марка,'модель

(об'см цил ндрвдвиrуна, куб. см,

потухнiсть двиrуна, (Вт, довхина, см)

Перелiк траяспортних засобiв



Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

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

47,

48

49

у тому числi за хордOном

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

51,

эz

53,

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

капlталу товариства, п lдп риемства,
органiза1_1il

у тому числl за (ордоном



Роздiл vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А, Фiнансовi зобов'язання декларанта та jншi його витрати (грн)

у тому числi за кордономПерелiк ф нансових зобов язань

у тому числ за кордономПерел к ф нансових зобов'язань

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

|! , -t-bj TJ |<9 zo1 б р

Примiтка. 1. !екларацiя заповнюоться i подаеться особами,
зазначеними у пунктi 1 i пiдпунктi "a'l пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та
особами, зазначеними в абзацi першому частини першоi cTaTTi 11 Закону
УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцii". При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 цього Закону,
BiдoмocTi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацii' не зазначаються.

2. ,Щекларант заповнюо декларацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуо
вiльне читання внесених вiдомостей,

3. У позицit 1 у разi, якщо декJ,lарантом у звiтному роцi змiнено прiзвище,


