
1. Головним джерелом доходів, використаних для купівлі квартири був продаж у 2016 

році будинку та земельної ділянки у м. Черкаси, які належали моєму батькові 

______________. 

2. Зазначений будинок та земельну ділянку моїм батьком було придбано у 2009 році 

на підставі договору довічного утримання з його двоюрідною сестрою 

___________.   

3. За пані _______________ наша родина доглядала упродовж 7 років в силу 

особливих потреб останньої та її безпорадного стану в останні роки в її життя.  

4. Пані ___________ померла 17.05.2016 у віці 84-х років. 

5. 11.08.2016 мій батько ___________ за присутності та за згоди моєї матері 

___________та свідків з боку покупця продав заначений будинок та земельну 

ділянку пану ____________  за фактичну ціну 30,5 тис. доларів США (див. копію 

розписки, копію договору купівлі продажу будинку та копію договору купівлі-

проваджу земельної ділянки). 

6. Після продажу будинку та земельної ділянки мій батько та моя мати не мають у 

власності будь-якої іншої нерухомості, крім квартири у м. Черкаси (детальніше 

див. нижче), в який проживають останні 50 років. 

7. Усі отримані гроші за продаж будинку та земельної ділянки мої батьки подарували 

мені для купівлі мною квартири у м. Київ. 

8. Також з метою придбання квартири у м. Київ моїми батьками мені було 

подаровано інші заощадження, отримані моїм батьком ________________-- як 

пенсіонером пожежної охорони, інвалідом ІІ групи та ліквідатором аварії на ЧАЕС 

за останні роки. Так, моєму батькові _______________ неодноразово виплачувалася 

велика грошова допомога як ліквідатору аварії на ЧАЕС та інваліду, а також 

неодноразово відповідно до рішень національних судів підвищувався розмір пенсії 

як ліквідатору аварії на ЧАЕС.  

9. Крім того, мною як експертом Ради Європи було отримано щонайменше 

___________  за надані експертні послуги у 2016 році. 

10. Також повідомляю, що додатковим джерелом моїх доходів у 2016 році було 

викладання на кафедрі кримінально-виконавчого права Інституту кримінально-

виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ (сумарно отримано 

___________). 

11. Відтак квартира у м. Київ мною була придбана на абсолютно законних, легальних, 

етичних та доброчесних підставах з використанням коштів, придбаних переважно 

за рахунок продажу будинку й земельної ділянки та грошової допомоги моїх 

батьків, а також за рахунок зароблених грошей від викладацької, наукової 

діяльності та діяльності як національного експерта проектів Ради Європи, а також 

на гроші, виручені від продажу моєї книги з практики Європейського суду з прав 

людини. 


