
Додаток
до Зш<ону УкраtЪи

"Про засqди заrrобiгапня i протидii корупцii"
вiд О7 квiтря 2О11 року ]&, 3206-VI

ДЕКЛАРАЦIЯ

Реестрачilffi Еомер облiковоi картки
rшатнйка податкЫсерiя та Kolrep Iвспорm

/д.

, Роздiл П. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HaparoBaHi) з ycix джерел в Украiнi

Перелiк доходiв
Сума од€ржаноrc (наржованоrю)

декJIаранта членiв ciMoi

э. Зага.lънасума сукупного доходу, гривнi, у т.ч.: м/?Z t/rp99



б.

з*робiжа IIЕата, iнmi виплашt та ЕЕIrагOродЕ,
EapaxoBaнi (виплаченi) декrrаршrту вiдповiдно до
умов трудового або цивiльЕо-цравового договору
(KpiM вuruлаm, звrначенlлс у позiцiях 7,8)

дц ?/ | чr{99

7.

до)ýiд вiд виrcrqдщькоi наусвоi i творюi
дiяпьностi, медиrшоi практики, iпструкr.оРськоТ та
сулдiвськоi практики iз спорry

4-- l .#

(назва замаду, yctattoBи тOщо; в,якш( одррrкано (вараховапо) зазначенi f цiИ позЙfri доходl)

8.
авторська винагорода} IЕш1 дохOд ац
реалiзацii майновлпt прав iптелеrсryалъноi
власностi

9. дивlдеЕдr, процеЕти

10. MaTepia.Tbнa допомога .}7 8о
11. даруЕки, црI*}Е, вигрzшш

-t2. допомога по безробiтгrо

13. аJпмеЕти

l4 сп4дщIrна

15.

стрФ(ов1 виIшати, cтptlxoBl вIдтrкод/ваIlЕя,
викушri суми та пенсiйпi виIIпати, що
сплаченi декпаранlу за договором
стрш(раЕIlя, Еедержавного пенсiйного
забезпеченвя та пепсiйшого вкпаду

16.

17. дохц вiд провадження пiдприемrпtцькоi та
кезалежноi професiйпоi дiяпьностi

18. дохiд вц вiдчужеrвя цiпlтш< пашс,рiв та
корпоративпID( пIвв

19. дохiд вiд передачi в оFIцу (отрокове
володiння Tal або коDшстуваЕня) Maйlra

20.
Iншi вцди доходiэ {не зазначенiу позuцiж
6-I9\

Б. одержакi (HapaxoBalri} з джерел за межами Уrсраiнп деюIараIrтом

Назва краiни
Розйр доходу

в iноземнiй вазпотi
перера(ованого у

гривнi

2t.
-:-_*



в iноземнiй ваrпотi

Перелiк об'ектiв
Мiсце зЁаходжеЕшt

об'еr<та (Kpaiнa" qдреса)

Земепьчi дiлянки

Житловi будинки

Квартллри l

Садовий (дачний)
будинок

Iнше нерухоме
маино

В. Одержанi (HapalroBaHi) з джерел за межамtа Украiпи членt}ми ciM'i декпараIrта

Розмiр доходу

перерахсвах{ого у

Роздiл III. Вiдомоетi ffро ffsр}хФме майпо
А. Майно, цо перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користуваннrI

ДеКПаРЕТа, Та ВктратЕ декЕар€жта ка прндбання такого маЙна або на користування
ним

орендr чи Еа
iяше право



Перелiк трапспорцrrаr
засобiв

Перsлiк об'ектiв

Земелънi дiлянки

ýпьrrа площа (кв.м)

Житловi будкнк"

СаДО:ий (пачнпit)
бУдиrrок

Iнще нерlжоме
майпо

Марка/модель (об'ем

::ДIцеЬ двигл{а,
Icyo.cм, оотужнi.r"

дв!rглrа, кВц довжина,
см

PiK
виIrуску прtцбалшяу

власнiстъ
орецду tи ша
lнше право

корЕqr}ЕаЕня

Автомобlлi легковi



ýd

36.
Автомобiлi
вацтажнi
{спецiальнi)

37. воднi засоби

38. Повiтрянi судна

39. Iншi зас,абп

Б. Транспортнi засоби, що перебувае у.вла9II9стi, в орендi чи на iншОф TrpaBi

користуванця членiв ciM'T декпаранта :,

Перелiк тршrспортшrх
засобiв

PiK
випуску

40.
ьтомобiлi
легковi

41.
Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

-ф'^''
о. Водпi засоби

з-<ё..:-Ф-:.

43. Повiтрянi судна

44. Iпшi засоби

.--_*'.



Роздiл Y. Вiдомоетi про вкпади у банках, цiннi л

А. Вкладr у О*
декJIаранта, та виц)ати декJIаранта на придбання

tапери та i

перебуваю
тяrrrry яI.п.I]

шшi аrýтпви
-_*-.-._..--..:-
ть у власностi
rBiB (грн.)

Перелiк

rl-
Усього У томуrшслi за

кордоЕом
45. vJrvlg A\rlJrtlб rrrr рil[ункаХ У ОаНКаХ Та iНШИХ фiнаНсоВихycTaнoвrlx, у т.ч. :

46.
47.

48.

49.

50. ,rfrEuEftt4J[ у звrтцОМY DОПI

Б.
,буваютъ у BJIacHocTi членiв

51.

52.. r rчмltlаJlъна варшстъ цlннIФ( папеDlR

53.

Iъ
Роздiл Yr. Вiдомосгi про фiшансовi зо

А. Фiнансовi зобов'яз анняо"**."*lБ
бr)в'язання

,atFл и (грн.)-vr v 9lдrlJc}l

гы у тому числi за
кордоЕомýrra

ээ.
ýб.
57.
58.
59.

ID. (PlHaHcoBr зоЬов'язанЕrI членiв ciMrT прrг та r t.)-*t,иддs \дрl

Усього У ТОму.rислi за
коDлоном

б1.
62.
63.
64.

t, d г----_-ry9Е..wддl\чд\r\I\рý,л.rrtuМl

авиJIъI{стъ зff}начених у цiй Декrrарацii вiдомостей
u lF u LLЕрLг €{ 20-19p.
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