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вiд 7 квiтня 2011 року
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з206-VI

дЕклАрАцlя

про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру
за 20 /ý piK
Роздiл l. Загальнi вiдомостi

ъ

номер паспорта громадянина Украiни декларанта)

Мiсце проживання:

3,

:dlоФ

Посада:

Члени ciM'T декларанта:
Ступiнь зв'язку

\rfr

I

l-

Прiзвище iнiцiали дата народження

Реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкrв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

\

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А

Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в

YKpaTHi

Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiв

декларанта

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривнl, у т.

зr]8+

ч.:

i

ltqc,"trr,-9.LL

и-!

(

1г
}l v
i(виплаченi) декларанту вlдповlдно до умов тр/дового i о{:-' ,/
^
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm, ,
зазначенчх у позчцiях 7, 8)

6. : заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

7.

членlв сll\4'I

дохiд вiд викладацько'i, HayKoBo'l i творчоТ дiяльностt,
медично'l практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвсько]

]

:

практики lз спорту

-

назва закJ]аду, установи тощо, в якйх одеоYаtsо ll-apax'oвaНo) зазначеdl у цiИ пОЗИ(iI ДОХОДЙ)

8,

авторська винагорода, Iншl доходи вlд реалlзацll
майнових прав iнтелекгуально[ власностj

9.

,l0.

Nлатерlальна допомога

11. i ДаРУНКИ ПРИЗИ, ВИГРаШl
,l2,

допомога по безробiттю

13,

алIменти

14. , спадщина
15,

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченl декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

16.

дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухоlмого маина

17. ] дох]д вlд провадження п]дприемницькоi та незалежно'[

18.

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперlв та корпоративних
прав

19.

дохlд вlд передачl в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

20. : iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях

и-с.r/rOtд.л,

\

j:L
Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украlни декларантом
Розмiр доходу

Назва краIни
в iноземнiй валютi

перерахованого

у гривнl

21

\,
В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Укра'lни членами ciM"l декларанта
Розмiр доходу

Назва краiни
в iноземнiй валютi

22.

I

Yv

перерахованого

у гривнl

7
4
Роздiл lll. Вiдомостi про 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'ектiв

Мiсцезнаходження об'екта (KpaiHa, адреса)

3агальна площа
(кв. м)

придбан

н

я

у власнiсть

23.

3емельнi дiлянки

24.

Житловi будинки

25

!

К."рrrр,

Садовий (дачний)

26

будинок

27.

1

Гаражi

lнше нерухоме
маЙно

оренду

ч

и

на iнше право
кор истува

н

ня

)ёо

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта
Перелiк об'екгiв

29,

3емельнi дiлянки

30.

Житловi будинки

3,1.

Квартири

з2.

Садовий (дачний)

+с/

будинок

w

Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

Загальна площа

(кв_ м)

F
6

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
д, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на jншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)
СVма витрат (грн) на
Перел

i

к

транспортних засобiв

lVlарка/модель
(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

35

Автомобiлi
легков'i

36

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37.

Воднi засоби

38.

Повiтрянiсудна

39.

нш засоби

PiK випуску

п

ридба

н

ня

у власнiсть

оренду чи
на iнше право

користуванн

я

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта
l\Ла

Перелiк транспортних засобiв

рка/модел ь

(об'ем цилiндрiв двигуна куб_ см
потужнiсть двигуна кВт, довжина, см)

40.

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

kJ

43.

w

Повiтрянi судна

lншi засоби

PiK випуску

a

РоздiлV. Вiдомоотi ]tpo вшадх у бqнках, цiннi паперп тf, lнtдi активи
А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)
Перелiк

Усього

у тому числl за кордоноl\,1

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:
вкладених у звlтному роцl
Нощiнальна вартiсгь цНних пЕперiЕ, у т;

ч;

придбаних у звiтному роцi
49

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,

органiзацiТ, у т. ч.:
50.

внесених у звiтному роцi

Б- Вклrади у банкаt, цiннi папери та iншi активи, щ перебувають у власностi
членiв ciMT декларанта (грн)
Перелiк

51

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

53

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдп риемства,

органiзацiТ

Усього

у тому числl за кордоном

9

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

54 . flобровiльне страхування
55 . Недержавне пенсiйне забезпечення

s6. l Утримання зазначеного у роздiлах lll-V маЙна
57

Погашення основно'i суми позики (кредиту)

58.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59.

lншi не зазначенi у роздiлах

.

-

,

-

lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM''l декларанта (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань

ч-.

60.
61.

Добровlльне

стqlуваlц

i Недержавне пенсiйне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

63. : Погашення ocHoBнol суми позики (кредиту)

|-

64.

w,

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй .ЩекларацiТ вiдомостей

,,JГ"

