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Додаток до 3акону УкраТни "Про засади эапобiгання i

прtrтидii корупцii'' вiд 07 квiтня 20"i'1 року Ns 3206-Vl

пfif1t ry l п д rrlarлlit\, tдrАцr"}l
про MalTtHo, дOходl,i, вI{I,рати i зобt;в'язання фiлiансOвоI"o характеру за 2015 piK

|]}*здiл i" Загальr:i вiлоьяостi
1. Y.r+rrtr,,rrt'C, ý\ о"оо* t(i**оЧцц

J

, яЁ зз} 0сý?-, кн"týз (tS

(прiзваще, iл1'я по батьковi, ресстрацiйний яомвр облiковоi картки пrатriика пода,iз;iвlоерiя та ýомер паспорта ,рома;цяиаа Укрdiня - декл*раят*)

2, Мiсце проживанЕя: l НЦтсь^,.^ýсьr* еSь,, ц.ltq*по*ь*ь ^ ЬокнКrьrяй
€tn^ дJ o"n Qс"rого ч ка S ]
J-

(поштсвий i4цеяс. облаr,,,тъ. райоя, насе_tеtrий пункт, вул}лця. номер: б,\яинку" корпус},;. кварtтри декларанта)

a u*,iu" Д *ъrt
-)],fiс'ttиж йл Ч s,.itгltц

4. Члени eiM'i леклара*rа

CT"TlriHb зв"язкy Прiзвляяе. iнiцiаяrt
Ресстраltiiт*аЁ нOм€р об"тiковоi картки

ILIатни}йI подат к i вlсерLч та ноэ,rер ilа спорта
гроп.{адяЕш{а YKpaittи

rчr \t\Ц1.1 } Ct.tirtb.b \ Н яgi1}4]1?{:, ВЦ зtl2Z7\
,Ьоl-tЬrд k",*i.,tlr^еиrО 0 С 35ýаз,tоýЁз ВН б tzЧ_s,Г
l г,ij{.{\ kпьtttlt{г\ К,N 3(,Lb€ac}il

Роздiл II. ýiдо*rостi ripo д{irfiдii
А Олер;riанi iнараховаiчi) з ycix лхtере;r в Ъlкраiнi

Перелiк доходiв
Счма одеI]жаного (нарахова-ного) доходч

,лl,чt\rr(ll/qJ1 l (r членiв ciM'i

5. l0ч{OL-,?D t&оо0

о.

Заробiтаа пrата, iHmi виппати та винагороди, HapaxoBaHi

{вип:таченi) дешарант,ч вiдповiдно до умов трудового або
цивiльно-правового договор 1. {к pi -ъt Bltп:t а ???, за з н а ч € Hlt.t \l
позiцiях 7,В}

-,tp'J totj, +u \ -{а 00о
++\
., #\..

1.

Дохiд вiд виклада:{ькоi, HaTKoBoi i тв*рчоi дiя;тьностi,
медлгчr<оi црактикя, iHcTpyKTopcbKoi та су,ддiвськоi
пракгик,r iз спорту ffiliiiъ,,

\%ffiРw, /liщук
t*.---

Зага"rьна с\l1{а с\-к_l:пнOго JoxoJr.. грiвнlt, \- T.t{..



(вазва закладу. yýтан!)ви тоIцо. в яких одержано (нараховано) зазнаqе:ri у цiй поэичiТ лохоли)

аЕтарська винагOрода iHrпi доходи вiд

реачiзаuii маЙновrтх пpaýi iнTo,jleкTyaлbнoi
власнс}стi

дар\-Itки, прЕзи, виграшi

cTpaxoBi виплыtи, cТpaxoBi вiдшкод\tsання,
Bt"iKl,l-IHi с\.}rи та ЕеЕсiЙнi вицлати, що спJаа]енi

ДеКЛаРаfi Tf- За ДOГОВ ОР 0М СТРаХ}ЪаЕНЯ,
надеFжавног0 пенсiйного забезпечеЕЁя та
ЕенýiЙното ýк;IадY

дохiд вiд вiд.ýTкsння рукомого та нерl,комого
майна

дохiд в* Ёfiровадж€ння пiдприсмнfirJькоia та
нЁзё;l€r'{{ноi' профссil:irtоi ;tiя;rbHoc,r,i

дохiд вiд вiдчисеккя цiннЕх паперiв та

Дохц вiд передачi в ореяду {строкеве
володiння т#або користчвання) маЙна

Iншi види доiоЯiв { не зсlзначенi ;l, пtlз. 6-ig's

Б. Олержанi {HapaxoBaнi) э джерел за }.rежа}-{и Украiни д8к:таранто}{

Розиiр доходу

В 1нОЗемЕlи Barl}crгl

В, Олержанi (HapaxoBaHi) з джерел ý} межами Уьрайи IuIенами ciM'i декпаранта

в 1нсземнlи ва.Iюп пФерахованоrо 1, гривнi



Р*здtт ýL Еiд**l*'*тi вре я*рух**1е M*}-тrlB

/я
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;J",iarlýo, що t]epei;yija€ у i]лаЁносli, в uренд.i ч}t на iншому правi користуваflня леru,аранri, ,а
ffTa на нятакого майна або на ня ниlч,

Перелiк об'ектiв

Зe+te;lbHi дiлянкrl

ifii-rтловi булrrнктт

l ?1

24.

г--т---ll
ir< KBapTtrplt

"r6 Lадови11 tдачниlr]
бувинок

1"1 Гара;tti

Iнrпе Hepvxonle майно

Пе*елiн {iх_,гlts
Мiсце знахсдження об'екта {KpaiHa

28.

-2ý IYrEj_l.tbi1l лiJIя Httt,]

жltтл*вi бyдцекrt

KBapTlrplt

Гад*виiа {лачlаиl"т}
ýудrrнок

зФ"
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?""|

Jai tt_,:ьнл ]]-lli]ц{,? {кз.rrj

l-,_.-,. .:t a}Jilf{l

PllJ и

Мiсце знаходження
об' еrга {краiЪа, адреса}

?-_- -, .,-

шlоща
{кв.ья}

Р*злilз ЕII. Bi,:t*зt*eTi ъ' q lEtrл

!i i..'f :;:-;д.-. lT:n ng.r-:-ii., --л_,--..._-:U, ]t-tФliflij| ll{U 1isjji.;Uiijd{ У ВЛаСНОСтi, Е орсr*дl чli i{a iншOму ilpaýi н*рliстуýаFiяя
членiв ciM'i деrспаоаtlта



А. транспоргнi засоби. що перебувае у власностi, в.о1l1лi чg наiншому правi кOристуваfifiя

дек.ýаранТа.Таýl'тFатII.1еЕ.парВНТаНаi';прllчба.ння{нtlрltстув*нн.я}

lнше HepyxQfuie ма}1},0

i iереяiк TýaHf IIоpTH,r,{

засобiв

Роздi.т lli. Вiдсlrостi про Tp,}}rcпортхlз19ч

Маркаlмолелъ ( об' er,,t

rrll*iHзpiB jIýIIгyýа,

куб.см. flсту*жfiiстъ

двлrryна, кВт
авмабаж;.эа y
власнiсть

оренду чи на
iнпlе правсl

ноi]]1с,ттва},]ня

Р:к
випуску

ji0ýitittHil,vilt

1 эо.

,\g тu iituбi" ti,tсгковi

Автомобiлl вантажrli
{спеiliаль*i}

39.

Воднi

] lяш.ri засобlt

с\/дна

зассбlа" що перебувае у власнсlс"гi* в оренлi чrý flа iHuloмy
t,i rr 

"i,tel.: 
I]аDЗ"н,Гlt

ъ;:; r J!^*"l.tr

користYва.ння чJ{ен]Ё

Перелiк тран*ý*ртtlих
зас*бi*

Марк#мо*епъ {об' см чипiнярiв двltгуЁа,
J]вirг,yЁ,&- кЁ,t, , лов;яl;лt:t,

t

кчб.см PiK
i влtгlчскч

потYжt{lстъ

вантах{н1

4з"

,,,|1ъо обj,

П*вiтрянi суýЕа
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э4.
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СчмR

омооlлl ýегков1



Fоздiл Y" 8iдовrостi про вкл*дIr у банках, цiивi паI]еJ}}r,гir iнцri aKTltB}l
ý Rр,:rя-тт r,fiсшиеr,r r. UrtJдgлri l vQlrlrФlа. ;iiHHi Еэr:ерlr та iHmi a:<TllBtt" щ* lтеребувають ч BjTacH**Ti декJ-Iараgта_ та BtlTpaT,

деý,rýраj{тfi rra прrrJба}iiý{ TafiiiХ aaTriBiý irlзlj,

Уsього У To*ly члtс.lli за
; кордоном

Розмiр BHecKiB до стаIугного (складеногоi капiта-лу
i товариgгва, пiдпри{мtrrва, оргаl-tiзацiТ" у T,lt.:

Б. Вкладrа у баяках- цiннi паперита iншi активt , щ0 Еереб}rвають у власностi членiв
i'гrrн ЪY r",,,

Розl,riр Bt;ecKiB до статчтýýгý {склаlе}того} капiталу
l UlJapllgt Еа, itiлitpliLi+ct sa",Jl")t анt,зацti

Рсздiл Yl. Вiдоиостi ýро фiн*яtовi зOбов'язання

t. Фiяа:*с:tiвi зсбсg'яJitння дЕклара}il"а т;з iн$эi i;ого вrr.rратяi {грн.)

Перелi rс rJэiна нсов lrх зобгl в'яза_rтi, Усьсго

fryj:дl?дня зазначенOго _у розлiлах ]II-Y ruraГrна

I{оr"ашення ocHoBHci cy}{Il ;lозrIкil lK
Псгашення еyм!{ п HTiB за псзлrкою {к

А. Фiнансовi зобов'язан,ня членlв сiм' 1 деклаi]анта

Перелi r фillалlс*з;:х з{:б<]в'язань i \,'., ,,_лl : Lrrtr} l,'
У тоьry чttслi за

нUЁлоt{ij;!i
i",-ibHe

Цеде.рдаетýjе H.gjii н е забез п ечен н я
YTpirr,,taHrrя ]]азначеноl о i:rax 1II-V майьlа

д9кларанl

У тому числi за
корд*но},l

жавЕе пенсirlке забезпечення

63- 1 Погашен}Ls ocн+B}ro{ cybglt позiiкlr {ъ
Il*гаце;:ня c}ýir fiрi]iiентiя за позlrкт:ь- {к

Заевiдчлrrо правилънiстъ зазrrачених }, цiй Декларашii вiдоцrо атей

р

lншiзасобrt
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зfi 1.
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! Сума коштiв Еа рахуЕках у
! ч(тff!,1{.!Iэах

}ioptiHar-lbH а BapTi ci ъ цiннliх паперi в

61,
62.
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