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Аодаток
до 3акону 9кра!ни

''|{ро засади запоб|гання | шротид|| корупц||''
в1д 07 кв|тня 2011 року м 3206-у1

дв,клАРАц1я
про майно, доходи , вищати | зобов'язання

ф1нансового хФактеру за20 /4 р|к

Розд!л 1. 3агальн| в!домост!

1' \ '//, "', -,;,4 {} 3,, 'рА-'./ ,9,'-'3'у?.''>

(пр|звищо, |м'я по батьков1, реесщац!йний номер обл!ково| картки платника податк1в/серй та номер паспорта громадянина !кра|ни - декларанта)

2. й|сце про)киванн'{:

(поплтовий |нлекс, обласгь, район, населений пункт, вулиця, номер: булинц, кортцоу, квартири деклща:пта)

3. |[осада, 16*.18'; *а?ё)>.а"е- ??' Ё-#' :"у Б*р-& . *''Бьй 
"ее/!сеае

п'й,', -/а& €*а'ъ*, аБаа* *-ю22' Ё '/еага &ар &'4эь/2ь '--'/{/

4. {{лени с|м'| дек-т1аранта:

€цп1нь зв'язку |{р1звище, !н|ц1али, дата народжен!{'|
Реесщац|йний номер обл|ково| картки

т1патника податк|в/серй та номер паспорта
громаштнина ]/кра]ни

о}-ь.*:-'а ,',#а.' ''э /2&е,/&/а**: /../(' ,?'}/ь''-'/'.* /

Розд1л 1!. Б!домост! про доходи

А. Фдерхсан! (нарахован|) з ус1х дкерел в }кра|н|

|[ерел!к доход|в
€ума одерх{аного (нарахованого)

доходу
декларанта член|в с|м'|

э. 3агальна с}ъ{а сукупного доходу, щивн1, у т.ч.: /а394,9 |?6/6



6.

зароб|тна плата' |нтп1 вишлати та винагород1{,
нарахован1 (випланен1) декларанту в1дпов|дно до
умов щудового або цив1льно-правового договору
(кр!:п вш7ша1п' 3азначен11х у поз1ц|ях 7,8)

А/</22.3{'ц /ф67&

7.

дох1д в|д викладацько!, науково! | творно|
д1яльност1, меди.пто| 11рактики' 1нстрщторсько| та
судд1всько| практики 1з спорту

(назва заклащ/, установи тощо, в яких одоржано (нщаховано) зазначен! у ц!й позиц1| доходи)

8.
авторська винагорода, |нтп1 доходи в|д

реал|зац1? майнових прав |нтелектуа-гтьно{
власност!

9. див1денди, проценти

10. матер|алтьна допомога Р97?
11. дарунки, призи, вищатп|

12. допомога по безроб1тпо

13. €1л1менти

14 спадп{ина

15.

сщахов1 вишлати' сщахов1 в1д1шкодування,
викушн1 суми та пенс1йн| виплати' що
сплачен1 декларанту за договором
страхування' недер)кавного пенс|йного
забезпечення та петлс|йного вклаА}

16. дох1д в1д в1дчу)кен}ш{ рухомого та
нерухомого майна

17. дох1д вц провадження п!дприемницько| та
не&}лежно| профес|йно? д1яльност1

18. дох|д вф в|дтухсення ц|нних папер|в та
корпоративних прав

19. дох!д в!д передан1 в оренду (строкове
волод1ння та1 а6о користування) майна

20.
1нтш| види доход|в {не зазнанен| у позшц!;тх
б-19) /{32со

Б. Фдерхсан| (нарахован1) з джерел за межами !кра|ни декларантом

Ёазва кратни
Розм1р доходу

в |ноземн1й валтот|
перерахованого у

гривн|

21.



Б. Фдер>кан| (нарахован!) з джерел 3а мех{ами 9кра|ни членами с|м'? декларанта

Ёазва кра|ни

Розм|р доходу
перерахованого у

гривн|

22.

ц1л |!1. Б1домост| шро нерухоме шпайнс

}ас у власност1' в оренд1 чи на 1н1пому !

]екларанта на придбання такого майна
ним

1рав1 користування
або на користування

д(

Роз,

@
)кларанта, та вича\и )

|{ерел1к об'ект|в
\4|сце знаход)кення

об'екта (кра|на, адреса)

3агальна
площа
(кв.м)

т (гон. ) на

придбанняу
власн|сть

оренду чи на
|нтпе право

копистування

23. 3емельн| д!лянки

24. }{итлов| будинки

25. 1{вартири

.;| ,/ь8'"6 28 гц2

26.
€адовий (данний)
будинок

27. |арахс|

28.
1нтше нерухоме
майно



|

Б. 1!1айно, що перебувае у власност|, в оренд| чи на !нтшому прав| корисцвання
член!в с|м'? дек.]1аранта

|!ерел1к об'скт1в
1у11сце знаход)кенття об'екта (кра!на,

адреса)
3ага.гьна площа (кв.м)

29. 3емельн| д|лянки

30. Ёитлов! будинки

31. 1{вартири

32.
€адовий (даиний)

буАинок

33. [араэк|

34.
[нтше нерухоме

майно

Розд1л |\/. Б!домост1 про транспортп| засоби

А. 1ранспортн1засоби, що перебува€ у власност!, в оренд| чи на |нтшому прав|
користуваътня декларанта, та витрати декларанта на !х придбання (користування)

[{ерел|к транопортних
засоб|в

Р1арка/модель (об'см
цил|ндр|в двигуна,
куб.см, потужн1сть

двигуяа' кБт, довжина,
ом

Р|к
випуску

€ума витоат (гон.) на

придбання у
власн|сть

оренду чу1 ъ|а

|нтше право
користран1{я

35. Автомоб|л] легков1



3б.
Автомоб]л1
вантах<н|
(спец1альн|)

37. Бодн| засоби

38. [{ов|трян| судна

39. 1нтп| засоби

Б. 1ранспортн| засоби, що перебувае у власност|, в оренд| чина |нтшому прав|
користув аъ1ня член|в с|м'| декларанта

|{ерол1к транспорт}1их
засоб!в

}и1арка/модель (об' ем цил{ндр|в двигуна' куб.см, поту>кн1сть

двигуна, кБт' довжина' см
Р1к

випуску

40.
Автомоб1л|
легков|

4\.
Автомоб1л!
вантахсн|
(спец|альн|)

42. Бодн| засоби

43. [{ов|щян| судна

44. 1нтш| засоби



(

Розд|л !. Б!домост1 про вклади у банках, ц!нн1 па{!ери та 1нпц! активи

А. Бклади у банках' ц|нн| папери та |нтп| активи, що перебува}оть у власност|
декларанта'тавитрати декларанта на придбання таких актив|в (.р".)

[[ерел{к 9сього у тому чиол1 за
кордоном

45.
€ума котшт1в на рахунках у банках та |нтпих ф|нансових
установах' у т.ч. :

46. вк.]1адених у зв1тному роц1
47. Ёом1нальна варт|сть ц|нних папер|в' у т.ч.

48. прид6аних у зв|тному роц|

49.
Розм|р внеск|в до отатутного (оклтаденого) кап|талу
товариства, п|дприсмства' орган|зац1|, у т.н.:

50. внесених у зв|тному роц|

Б. Бклади у банках, ц|нн| лат|ери та |нтп| активи' що перебува}оть у власност| член|в
с|м'| декларанта (щн.)

51.
€ума когшт|в на рахунках у банках та 1нтпих ф1наноових
установах

<7 Бом|нальна варт1сть ц!нних папер|в

53.
Розм|р внеск1в до статутного (складеного) кап|талу
товариства, п|дприсмства' орган|зац1т

Розд1л ![. Б!домост| про ф1нансов1 зобов,язання

А. Ф|нансов| зобов'язаъ|ня дек.]таранта та !нтп| його витрати (щ".)

[{ерел|к ф1наноових зобов'язань }сього у тому числ1 за
кордоном

54. !обров{льне страхування
\\ Ё1едерх<авне пенс!йне забезпеченн'!

5б. }щимання зазначеного у розд{лах 1{1-! майна

57. |{огатпенття основно| суми позики (кредиту)

58. |{огатшення суми процент1в за позикото (кредитом)

59. 1нпле не з[шначен| у розд|лах 11|-у вищати

Б. Ф|нансов| зобов'язання член|в с|м'| декларанта (щн.)

[[ерел1к ф1нансових зобов' язань }сього у тому числ1 за
кордоном

60. ,.{обров|льне сщахуван1{'{

61. Ёедерхсавне пенс|йне забезпеченн'{

62. )/щиманття з€шначеного у розд|лах {1|-! майна
63. [{огатшення основно| суми позики (кредиту)

64. [{огатшення суми процент|в за позикого (кредитом)

!ть зазначених у ц|й .{екларац|| в|домостей3асв!дну*о правиль

п 7$ оо

,/2!а'тт21)24} 20 |{ъ.


