
Додаток 
до Закону Украхни 

"Про засади запоб1гання 
i пр о т и д И  Kopynuii" 

в1д 7 кв1тня 2011 року 
№ 3206-VI

ДЕКЛАРАЦ1Я
про майно, доходи, витрати i зобов’язання ф1нансового характеру

за 20 Ч.£.. piK

Розд1л I. Загальн! вщ ом ост!

(прзвищ е, 1м’я, по батькой , реестрац]йний номер обл1ково( картки платника податюв/сер1я та номер паслорта громадянина УкраГни -  декларанта)

2. Мюце проживания:

(пош товий 1ндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

Посада;

г



Р о з д т  II. В1домост1 про доходи

А. Одержан! (нарахован!) з ycix джерел в УкраТн!

Перел1кдоход1в

С ум а од ерж аного  (нарахованого) доходу

декларанта член 1в а м  t

5. Загальна сума сукулного доходу, гривн!, у т. ч.: 2 т ш з Ш т .  у
заробггна плата, 1нш1 виплати та винагороди, нарахован! 
(виплачен!) декларанту в!дпов!дно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору {крт виплат, 
зазначених у  позициях 7, 8) ____________________________

7. дохщ в!д викладацькоТ, науковоТ ! творчоУ д!яльност!, 
медичноУ практики, !нструкторськоУ та судд!вськоУ 
практики !з спорту

(назва закладу, установи тощ о, в яких одерж ано (нараховано) зазначен! у ц1й позицЛ доходи)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац!У 
майнових прав !нтелектуальноУ власност!

дивщенди, проценти

матер!альна допомога

дарунки, призи, виграш!

допомога по безроб!ттю

ал1менти

спадщина

страхов! виплати, страхов! вщшкодування, викупн! 
суми та пенс!йн! виплати, що оплачен! декларанту за 
договором страхування, недержавного пенс!йного 
забезпечення та пенс!йного вкладу

дохщ в!д вщчуження рухомого та нерухомого майна

дохщ в!д провадження пщприемницькоУ та незалежноУ 
профес!йноУ д!яльност!

дохщ в!д вщчуження ц!нних папер!в та корпоративних 
прав

дохщ в!д передач! в оренду (строкове волод!ння та/або  
користування) майна



20. iHmi види доход1в (не зазначеш у  позиц1ях 6 -1 9 )

Б. Одержан! (нарахован!) з джерел за межами УкраТни декларантом

Н азва краТни

Po3Mip доходу

в 1Н03ВМН1И валют! перерахованого  у  ф ивн!

21 .

В. Одержан! (нарахован!) з джерел за межами УкраТни членами с!м’Т декларанта

Н азва кр а ж и

22

Po3Mip доходу

в 1ноземн1й валю т! перерахованого  у гривн!



Р о з д т  III. Вщ ом ост! про нерухом е майно

А. Майно, що перебувае у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перел1к o 6 'e ic T iB М 1сцезнаходження об 'екта (краТна, адреса) Загальна площ а 

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у  власн1сть

оренду чи 

на 1нше право 

користування

23. Земельн! дтянки

24. Житлов! будинки

25. Квартири

26. Садовий(дачний) 
будинок

27. Гараж!

28. 1нше нерухоме 
майно



Б. Майно, що перебувае у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування
член!в с!м’| декларанта

29.

30.

31.

Перел!к о б ’ект!в

Земельн! дтянки

Житлов! будинки

Квартири

32. Садовий (дачний) 
будинок

33. Г араж!

34. 1нше нерухоме 
майно

М1сцезнаходження об 'екта (кр а т а , адреса) Загальна площ а (кв. м)



Р о з д т  IV. Вщ омост! про транспортн! засоби

А. Транспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! користування
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)

RepeniK 

транспортних засоб1в

М арка/м одель 

(об 'ем  цил1ндр1в двигуна , куб. см, потужн1сть 

двигуна, кВт, довжина, см)
PiK в и п у с ку

Сума витрат (ф н) на

придбання 

у  власн1сть

оренду чи 

на 1нш е право 

користування

35. Автомоб!л!
легков!

<2б ' / /

36. Автомоб!л!
вантажн!
(спец!альн!)

37. Водн! засоби

38. Пов!трян! судна

39. 1нш! засоби



Б. Транспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! 
користування член!в с!м’Т декларанта

Перел1к транспортних з а с о й в

40.

41.

42

Автомобт! легков!

Автомобт! вантажн! 
(спец!альн!)

Водн! засоби

43 . Пов!трян! судна

44. 1нш! засоби

М арка/м одель 

(об ’ем цил!ндр1в двигуна, куб. см, 

потужн1сть двигуна, кВт, довж ина, см )

PiK в и п ус ку



45.

46.

47.

48.

49.

50.

8

Розд1л V. В щ ом ост! про вклади у банках, ц1нн1 папери та !нш1 активи

А. Вклади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност! 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)

Перел1к

Сума кошт!в на рахунках у банках та !нших 
ф!нансових установах, у т. ч.;

вкладених у зв1тному роц1

Ном!нальна варлсть щнних nanepia, у т. ч.

придбаних у звТному роц!

Po3Mip BHecKiB до статутного (складеного) 
кап!талу товариства, пщприемства, 
орган!зацГ|, у т. ч.;

внесених у звТному роц!

Усього у  том у числ! за кордоном

Б. Вклади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
член!в ciM’T декларанта (грн)

Перел1к Усього у  том у числ! за  кордоном

51.

52. 

53

Сума кошт1в на рахунках у банках та !нших 
ф!нансових установах

Ном!нальна варлсть ц!нних nanepia

Po3Mip BHecKiB до статутного (складеного) 
кап1талу товариства, пщприемства, 
орган1зац1Т



Розд1л VI. В1домост1 про ф1нансов1 зо б о в ’язання

А. Ф!нансов! зобов’язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

Перел1к ф1нансових зобов 'язань Усього у  том у числ! за кордоном

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Добровтьне страхування

Недержавне пенайне забезпечення

Утримання зазначеного у роздтах III-V  майна

Погашения основноТ суми позики (кредиту)

Погашения суми процент!в за позикою 
(кредитом)

1нш! не зазначен! у р о зд тах  I I I -V  витрати

Б. Ф!нансов! зобов’язання член!в с!м’Т декларанта (грн)

Перел1к ф Ы ансових зобов 'язань У сього у  том у числ! за кордоном

Добровтьне страхування ------------

Недержавне пенс!йне забезпечення ^ ---------

Утримання зазначеного у роздтах I II-V  майна —

Погашения основноТ суми позики (кредиту) — -

Погашения суми процент!в за позикою 
(кредитом)

60.

61.

62.

63.

64.

Засвщчую правильн1сть зазначених у ц1й Декларац!'! вщомостей

■ 2 Т - 20
(П1ДПИС)

р-


