Додаток
до Закону Укра:_ни

"Про засади запобiгання
i протидir корупщir ''
вiд 1 квiтня 2О77 року
N9 з2 0 6-VI
дЕклАрАцlя

про майно, доходи, витрати i зоб 'язання
фiнансового характеру
за 20, ..piK
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Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
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джерел за межами УкраТни декларантом

Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно
А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Сума витрат (грн) на
Перелiк об'окгiв

Мiсцезнаходження об'екта (краiна, адреса)

3агальна плоца
(кв, м)
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Садовий (дачний)
будинок
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Гаражi
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lнше нерухоме
майно

Перелiк

Марка/модель

транспортних засобiв

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб см, поryжнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)
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PiK випуску

придбання
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оренду чи
на lнше право
користування

Б. ТранспОртнi засобИ, що перебУваютЬ у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта
Перелiк транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ом цилiндрiв двиryна, куб см,
потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)
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Автомобiлi легковi

41.

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

zи. j lншiзасоби
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви
А. Вшrади у банках, цiннi папери та iнщi активи, що перебувають власностi
у
декларанта, та витратИ декларанта на придбання таких аrсивiв (грн)

у тому числl за кордоном
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Сума коштiв на рахунках у банках та

iнших
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внесених у звiтному роцi
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Б. Вклади у банках, цiннi папери та iнщi активи, що перебувають власностi
у
членiв ciM'T декларанта (грн)
у тому числl за кордоном
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i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
! фiнансових установах

52

Номiнальна BapTicTb цiнних паперlв
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Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
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__-

9

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань

у тому числl за кордоном

s+. i Добровiльне страхування

Перелiк фiнансових эобов'язань

у тому числl за кордоном
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3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ,QеrсrарацiТ вiдомостей
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Примiтка . 1. .Щеr<лrарацiя заповнюеться i подаеться особами,
за3наченими у пунктi 'l i пiдпунктj "а" пункту 2 частини першоТ статгi 4, та
особами, 3а3начеНими В абзац] першомУ частинИ першоТ cTaTTi 'l1 3акону
УкраТнИ "ПрО засадИ запобiгання i протидiТ корупцiТ". При цьому особамЙ,
за3наченимИ В абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 цього 3акону,
вiдомостi щодо витрат (вшадiв/внескiв) у декларацiт не зазначаються.

