
Додаток i
додаток до Закону Украiни "про засади запобiгання i протrrдii
корyпцiТ" вiд 07 квiтня 20i 1 року jYg З206-VI

ДЕКЛАРАЦШ
прt: майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового харак,геру за 2015 piK

роздiл I. Загальнi вiдомостi
?n,$"'a*e 8,о*о О м: rZ с:4tсЙс Llч

(прiзвлтlтlе, irr'я по ба,ьковi, peccrpa

2. Мiсше rроживанюI: -/ 1-/в-:,; #lц;е.-..+l., ()ё а

Kaрr,KIl L--IaTHllKa по;lаткiвlсорiя,га ýо}{ер пасIIорl,а гро}lадянЕIIа Kpaiýи * лепrараrпа)

.iленiв сiм'i

\ /ie-',!!:-a /z..*; {, * ý;а,+,i;с,,qзr]t;аzеГ ' !r;,t Вал.о.л-z; i/a. l.* А"е'

4. Члени oiM'i декларанта:

прjзвlrще, iнiцiалlr
I)рдстlrяlriйl;tтй нпмрп пб пiкпппТ г:tптrlт' - - ' ' r - * ' ' ' - - ' - - ' ' ' * , - - г : 1 i L г, : : 

" 
, :

платн}lка полаткiв/серiя та нолlер паспорта

l./5,n2'/{cz'tr"l l:/,//6 rl /у2
,/it ае, r, 6'

io обоý;\

тlл__:_ п D!rUsлlJr tl. -EDl

А. Олержанi (нарахованi)з ycix джерел в YKpaiHi

Загатьна сума сукупного дохол/. грiвнц у т.ч.: f4,|/t)4 J'/ 3{'iff, уу
Заробiтна шата iшпi вr.rгrrrати та винагороди. Hapa,xoBaнi
{врrцлач eTTi \ цек_п ar,!aчT\_r B,i лпrrвi п тrо ;].l \,.b{.lв тп,, ппрпго ябпц::-_. д.-. j .:l_; :ijjц.-.

rпшiльно-правового договору {крi.lt вuп.ааtl , зазнclченuх у,
позitliях 7,8)

f ?/ol, yl З?;f?i?{1

ýохiл вiд викладацьrtоi, наlковоi i творчоi дйльностi,
лtедичноi прzктики, iHcTplrKTopcbKoi та с_r,,ддiвськоi
практики iз спорry

Перелiк доходiв



ilBTopcbka винffOрода irmri дохоли вiд
реfu.Iiзацii маfurовю( гlравi iнтелектча{ьноi
власн<rстi

Ц. I ларунки, пл]изи, витрппri

cTpaxoBi виrшати. cTpaxoBi вiдпlкодуъаt*lя"
вшg.тrнi сум и та пенсi йнi виIтлати. що сгrцаченj
декларанту за договорам страхyвання.
недержавного пенсiйного забезпеченнrI та
пенсiйного вк-ц&щ/

дохlд вlд вlдчуженюl р}хомого та нерухомOго
майна

дохiд вiл вцоовал]кеннrI пiдгрисмнlдъкtli та

дохiд вй вiдчужеr*rя цiнних паперiв та

ýохiд вiл передачi в орен.шу (строкове

_uj{одЕшц{фq цористування) Iчrайна

Iншi виша доходiв { не зазначенi у поз. 6- i9}

Б. Олержанi (HapaxoBa*i) з лжерел за межами Украrrи деютаранто'i

В. ОлержаНi {нараховаm) з лхсереЛ за межамИ УкраiiiИ членами ciM'i декпаранта

Назва краiни Розмiр доходу

Т тлл_л -"*л:,--_t lcj Бсl прdjrrуi

незатежноi rтuоdlесiйноi лiя.пьнtэстi



Роздi"r III. Вiдоrrоетi про нерухоме mraliHo

А, Майно. шо гIеребl,ва€ \ B-lacH*cTt. в opeн-Ii ч}I на iншоrп правi користування декларанта, та
такого uаl{на аоо на к ванъ{li H}lfoI

,}{ Квартири

r,_.*__._. ".)1

zъ. iщg lлаfurо

Мiсце знаходхtення сlб'екта iKpaiHa, Загальна площа (кв.м)

l. S*,j *

* lb{*
ý

,-4lц 2r{.rr- Фcir'r ,|++f

KBapTleplt

33. l Гапахсi

'-г;v./ /cr l

i;r.lj.*,*.: : --,.-:;:;j



Роздiл IY" Вiдамостi п1l* TpaнcllopтHi засоби

Перелiк транспортних
засобiв

Iнше нерухоме майно

д. Транспортнi засоби, шо перебувас y власностi, в оренлi чи на iншоллу правl коррIстування

деклараЕта, та витрат" лЬппuрuчrта на ix придбання (корисryвання)

Маркаl'молsль {об'еrц 
i

чилiнлрiв двигуна, l piK

двигуна, кВт.
довжина,с},{

поlrлбангrя r | -]
"r'"^-------- " lнше право

Автомобiлi легковi

Автомобiлi BaHTaxcHi

37. ; Воднi засобlr

38. i ПuHirprrHi чулна

39" i Iншi засоби

Б. Транспортнi засоби, щ0 перебувас r ""::J;,;*J;1,х, 
чи на iншопгу- правi корист}tsання членiв

Марка'моЛель {об' с:r.r uлrлiнлрiв двигчт{а, куб. см, потуiкнiсть

двиг\+{а, кВт. довжина,см
Перслiк транспортних

засобiв

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

воднi засоби

Повiтрянi судна

PiK
випуску



60.
61.

роздiл yI. Вiдомостi про фiпансовi зобовrязанвя

Пepe,-liK фiнансових зобOв'язань

{обрвi;rъне стрху"ання
rrеясiйне забезпсчення

lA

ший
lА381ц

П ! tttvu

у толrч чиспi ta

Jý]
]

L,, чlз },i*lýTtв на рахунках ч банках та i1.1ших фiнансових
}srъдiФ8ах, у т,ч. :

*6. * 3b:a:eHlTx у звiтному рочi

.l8. ГIридбаних у звiтному porri

Розмiр BHeoKiB до стат\ тного (скJаденого) nu"rr*y
товариOтва, пiдпрrr€rtства. органiзачii, у т.ч.:

50. Внссснлiх -у звiтноiii
Б Вклади у банка_ч. цiF.нi пзперir та iкшi активи, що перебуваютъ у власностi членiв ciM'i деюrаранта

(грн.)

!Чуцз_тr-:птi с т ь цi нн их паперiв
-rn,lrrln aUJ.^i..D ]л лтлt,-,,л'+l_, ........-......-.........-..--'--_.-.-

:t,ljrlt! 
gi"i;i j.]B ]о стат\,.тного (скlrаденого) капiталу

усього 
r 

-r,r To,.,li, ,l;lc:lj зп

яэ:rqiйяе забезпJЙння
!,
r ý$e!gýl_id 1ед9l gJ рtlзлiзtax iii-V ruraliна
Погашення ocнoBHoi
погашенrrя с
iнше не зазначенi

А. Фiнансовi зобов'язання йББЪiмТ
Гl*рлiк фiнансовюr зобов'язань

trI-V майна
Погашення ocHoBHoi
Погаттlення сy\,{и в за п!}зr4кото {щrелитом

сть зазначених у Idй Дектарglrii вiдолrостей
l|L.,/ 

" ( i-

44, i lrltgi зас*бя

L" H-"itg:y- 
"-pricTb 

тtiнни" пu*р,цJ;,

А. Фiнансовi зобов'язанrrя

ш-Y

р

зАсI
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