
до Закону Украiни
"Про засади запобiгання

: i протидir корупцlr ''вiд '7 квlтня 2о11 року
м 3206_v]

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобовъзання фiнансового хараffiеру

за 20 ..!,!!,,piK

Роздiл l. 3агалlьнi вiдомостi

2, Мiсцепроживання: м, {"rД

Посада:

Члени сiмТдешаранта:

,ulпu8 ь. Ь"

ПрЬвtrчр, iнiфали, даrа нарqдхання
Рвестрафйний номер облirовоi карпоr

платниlв податхiв/ сарiя
та ноt ёр паспорта громадянина УlgаТни

,rrпоЬ'л

,0рЕп



Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одерlканi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в УкраiЪi

3агальна сума сукупного доходу, rривнi, у т. ч.: do|8b,+,|
заробiтна ]lлата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

!1mлаченi1 декларанry вiдповiдно до'йЬr rрrБ;;або цивiльньправов9г9 договору ?rpirl'6iniii,
зазначенuх у позuфях 7. 8l

A34,|l ,ор

дохiд вh викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,медичноТ практики, iHcTpylтopcbKoT та суддiвськоТ
практики iз спорry

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

l6.

17.

,t8.

19.

20.

lC

дивценди, проценти

матерiальна допомога 6+6g| 63

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, ви куп н i
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченiдешаранry за
договором страхування, недерll€вноrо пенсiйного
забезпечення та пеноiйного вкладу

,/3 , 3"!о

дохh вh вiдчркення рцомого та нерцомого майна

дохiд вiд провад2кення пiдприемницькот та незалеrкнот
професiйноТ дiяльностi

дохи вh вiдчркення цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохи ви передачi в оренду (строкове володiння таlабо
корисryвання) майна

iншiвиди доходiв (не зазначенi у позuфях Ф19)

о
a

А

;0р E,l



В, Одерlвнi (HapaxoBaHi) з р<ерел за меrctми Уlgаihи членами сiм*iдеклlаранта

ння декларанта,
lння ним

в.

24.

26.

2в.

Перелiх об'€кfiв Мftrрзнахqркення об'екrа (ФаТна, адр€са)

Сума витрат (грн) на

3агальна плоrrл

(ttB. м) пр}цбання

у вrlасfiiсrь

opelцy чи

на iшrе прsво

кориФуlання

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири
а.fu3 +t ,- !_

J, *et

f /,Г.о";u,

Садовий (дачний)
будинок

"й ffi;Ъ*
зййfrjiайii*т h
ш

д
р

р
iiHlcAP
. }iиЕвд



!нше нерцоме
майно

Б. Майно, що перебувае у власно"rl, 
р оl:.у,_:1l" iнr.чому 

"о;;, , членiв сiмТдекларанта . .-.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

,t[-}*g!_:_.*_!l л oc7.t l.tc

lнше нерцоме
майно



Роздiл !V. Вiдомостi про транспортнi засоби

Д. Транспортli засоби, що перебуваlоть у власностi, в орецщ чи на iнчrому правi корисrування

декларантЕl, та в}пратИ декларанта на iX прrцбання (користування) _

35.

36.

37.

38.

39.

Перолiк

транспортнпх эасобiв

Марка/uqдель

(б'6u цплitцрiвдвиrу}iа, цД. 
"", 

n*y,,o.riст"

двиrуна, кВт, довок,tна, crr)

PiK вхпуоry

Сума !итрат (rрн) на

пр!rдбання

у власнiсrь

ореlrду чх

на lнuJe право

корисrування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повфянiсудна

lншiзасоби

й"fr-q'

Цй
ъёi,'й

3

i
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в
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г
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ф.

41,

42.

€.

ц,

Пэреlrir транспоgпхi засобiв марвr'мqдаrlь
(об'еп ццiцр;"двиrуна, цб. св,

У'* О"".У"", кRт, довrсiна, crr)

Автомобiлiлековi

Автомобiлi вантажнi
1спецiальнi)

Воднi засоби

Повфянiсудна

зг
Bi
Дн

aсА р

иЕвА

,0рЕ.п



А, Вкгlqди у банках, цiннi папери та iншi активи, 
_що перебра,oтъ у влlасностiдекларанта, та витрати декларанта на прr.rдбанняЪкЙi апивiв 1грн1

у тому чисrri за кордоном

Сума кошлiв на раryнках у банках та iнщих
Фlнaнcoвl,tx установах, у т. ч.:

вкладених у звiпому роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

прцдбаних у звiпrому роЦ

Розмiр BHecKiB до статугного (сшrаденогф
капiтlлу т_овариства, пЦприемств;- - -
органiзацГi, у т. ч.:

внеФних у звiтному роцi

Б, Вшади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
_ членiв ciM"i декларанта (rрн) '

у тому числi за кордоном

Сума коurгiв на раryнках у баrircх та iнших
Фlнаноових ycTaHoBED(

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеноrо)
lсапiталу 1овариства, пЦприемств;,
орrанiзацiТ

3

ý,
Дн

гl
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А. Фiнансовi зобовЪзання деклара}fта

57.

58.

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв ciM"i

64.

та iнlдi його витрати (rрн)

Недержавне_пенсiйне забезпечення

Усьоrо
у тому числi за кордонон

jрllтl_ч суми процентiв за позикою
1редитом)

IЧý'".rl"mдgqдiлах |ll-V витрати

лекларанта (грн)

Усьоrо
у тому числi за кордонон

,

I],:l1Tl": сУми процентiв за позикою
1кредитом)

, аг"
2о 4.Г р.

f(Oмlсдр
ш . liис вд

8,0рЕл
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