
.Щодаток
до Закону УкраТни

"Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ"
вiд 7 квiтня 20'11 року Ne 3206-Vl

дЕклАрАцlя
про маЙно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру

за 20 ,1Ц piK

Роздiл I. 3агальнi вiдомостi

1. _Лll,tb rdлч.t t{-tlл апл Mt>- л!Юмi0i В мгl_
iАЁr{. hооtБl\цJ,р Ir*лооиу,l, сЁ РоВц+ц

(прiзвице, iм'я, по батьковi, рееfrрацiйний номер облiково'l картки платника податкiЫсерiя та номер паспорта фомадянина Украiни _ демараffiа)

2. Мiсце проживання:

}r ц*дiЪ b"rJ. Л tlbLиrдkbо^ g wъ Цt
(поштовий iндекс, фласть, район, населений пунfi, вулиtlя, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3, Посада:

?дд\цДцri!44! л Jt LилЦtL ал.[.lс }r,O - и,&у Mi ч*-t ,tл

илоГ,,ллллф\ п_uл 9
4, Члени ciM'T декларанта:

Ступiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали Реострацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв/
серiя та номер паспорта громадянина Украjни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв сiм'i

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 369о9, д+ ,"q ьlь бD
6. заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у позчцiях 7, 8)

7. дохiд вiд викладацькоI, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноi практики, iнструкгорськот та суддiвськот
практики iз спорту

(назва зашаду, уfrанови тощо, в яких одержано (нараховано) зазначенi у цiй позицii доходи)

8. авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелепуальноТ власностi

9. дивiденди, проценти

10, матер|альна допомога

11. дарунки, призи, виграшi

12. допомога по безробiтгю

,l3. алlменти

14. спадщина

15. cTpaxoBl виплати, cтpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченi дешаранту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

16. дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

17. дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ
професiйноТ дiяльностi

18. дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав 7-'

19. дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

20, iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19) (
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

Назва краiни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl

21.

(

i

В. Одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межами Украiни членами сiм'i декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iвоземнiй валютi перерахованого у гривн|

22.

(
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелiк об'ектiв
Загальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання
у власнiсть

оренду чи на lнше
право користування

23. 3емельнiдiлянки -*?

/-(- *\

24 Житловiбудинки

./L
25. Квартири Зколir"rо- -V-urь gd.

Ьrl.jЧ UАргп {-Ай q

iAb Ц\
26, Садовий (дачний)

будинок )

L--
27. Гаражi -)

( -ъý

28. lнше нерухоме
майно

,-r
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Б, Майно, tло перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T

Мiсцезнаходження об'екта (Kpaiнa, адреса) 3агальна плоца (кв, м)

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

39
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

д. транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

Перелiк
транспортних засобiв

Марка/модель
PiK випуску

Сума витрат (грн) на

(oU Ем циlllнлрlts лtsпl yпdl KyU. UM, ll(

двиryна, кВт, довжина, см) придбання
у власнiсть

оренду чи на lнше
право користування

35. Автомобiлi
легковi _1

36, Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37. Воднi засоби

4-
(

38. Повiтрянiсудна

=''--

39. lншiзасоби

.-#-
\-
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Перелiк транспортних засобiв
марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
потчжнiсть двигчна. кВт. довжина. см)

PiK випуску

40. Автомобiлi легковi Н ",r rJ rn"ult}i ELA ь/ тц i\ 2 о.{.{ п .

,l Ь DoH Gi.

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

---Z

/:_
42 Воднi засоби

*-
a

43 Повiтрянiсудна --*-----)

--a
ц, lншiзасоби

--/
(

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

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

45,

46.

47.

48.

49,

50.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi =Z
Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацii, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi (
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Перелiк Усього у тому числl за кордоном

51.

52.

53.

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

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

/-.a1---

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи,
що перебувають у власностi членiв сiм'i декларанта (грн)

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

сть зазначених у цiй Декларацiт вiдомостей

,, Ogl " АА zo!5p

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому чисJ]l за кордоном

54.

55.

56.

57.

58.

59.

,Щобровiл ьне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна 8{0Drлн
Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати {-

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

60.

61.

в2.

63.

64.

Добровiльне страхуван ня )
Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах |l|*V майна *"1_
Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) t

3асвiдчую прави
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