
ýодаток до Закону УкраТни ''ПDо засади ."побir"п"#одаток
протидiт корупцii'' вiд 07 квiтня 2011 року Ns 3206-Vi

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2015 piK

роздiл I. Загшьнi вiдомостi
АНlР}й €ъгвноlъиL(

э2-б2ýобо16 Y-с

2. Мiсце проживання: Жи'ГокЛЦе_аЬвд оьп. дл. Нgьсrгрдл - Ьол!(ис-ьtсиЙ

bt йсьrогз сс л t-э ь}йськоьс'i utA ст-цни А ъ tr -l ч3ь ро thъ.rик C-vtr..

4. Членlr oiM't декларанта:

Прiзвlше. iяiцiа_тr
PecgTparal"rH;@

ILтатника полаткiв/серiя та Ho.rtep паспорта

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

Перелiк доходiв

3агапьна сч}{а сукупного доходч- грiвни. ч т.ч.:

Сума одержаного (нарз"о"аrо.о) до"о
членiв ciM'i

8обLв,98
Заробiтна платЕ iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декпаранту вiдповiдно до 1-o" трчдового або
цивlльно-правового договор\| {Kpi.l t at п.l а m, з а з н cl ч е н 1 !,t 1,
позiцiях 7,В)

8о бz 6-,

рг-
ffохiл вiд виriтадацькоi, HalToBoi i творчоi дйльностi,
rrедич ноi пракгики. iнстрtrсгорськоi та сr.;цi вс ько i
пракгики iз спорry

Ерший



, (назва зак.твду, ycTaIroBE тоща. в яких одержаЁо (яараховано) зазначеяi у пiй позицii доходи}

автор9ька вЕЕагорФд&, iI{mri доходи вц
реалiзацiiмаЙнови}iправiiнтелек"у.*tl-цьЕоi
B]IacыOcTi

lraТepiarb}ra допо},rога

дар!-I{ки, призиJ виграшi

cтpaxoBi вит7латil. cтpaxoBi вцшкод!ъаннl{,
Brrк\T:rii cl:}{i4 та лel{cijаHi в}тп:тати, що спJаченi
дсклараЕ1_1ч за договор ом страху вання,
1{sдерхtа8ноrо пенсiйног0 за&зЕеченflя та
ЕеЕ€iйrdФго вIсjIаду

дохlд вц вцчуяtення р}тrомого та неF}хомого
м,ai4:ý*

дOхiд зц вýрsвадiкення пИýрисмнrаlькOi та
нсза]]ех{ýо; професiliноi дi*l"тьност i

дохiд вiд вiдч_lження цiннrтя тпfl*рiв та

Дохц вф перодачi в оренду (rrрокове
володiнrzя Tal або корист_yвання) майна

Iншi види доходiЕ { не зазначенi у поз. б-}9}

ý. Олержанi {HapaxoBaHi} з лжерел за межам!{ Украiни дýlrrlараl{тох

Розйр докод_ч

в lнсэýм.,tlи вfu-Iiуг1 перера_lовацого у гривнi

В. Олержанi {яарахованi} з лжере;l за :!teжaмI{ Украiни чJIgнами ci1,1'i декчараята

в 1ноземнtи в€L-Iюп

,

},,



Перелiк об'екгiв

Рездiт lll. Bi*+rи*cTi кр* *{€рух*жs и*йн+

,и ня такого маtсна або аа

ЖriT;roBi будинкlt

LlтОд^црс-l-к_л вГд. q Есо
л {,t - bcrtцLtcL,t<-lttl .

, Вча, Л €Bf+ii аrз еь kol-C

Uадовиii tдачниii)
бупичок

27. ! Гаратti

Iнпrе нерухоме Mar"lнo

Pc,:;:Ti.,l Т}}. Вi.эо*tастi tt а-гlа*д aa.}.!.!.r_\U.+a{ llalal,E{J

ý. &,!aiiao, ili* П*Р*Sуа&С _! ý;lа,ýý*cTi, в ор*ндi чtl iia;"*o*y -ра-, ыýр,rсr}"

Мiсце знаходження об'екта {KpaiHa

жлtтловi будлrнЕlt

Загальна ýлýца {*:в. ля}

СаДов;тlt {да.lниl"l}
букtнок

1

зr. KBapTlrprl

на

Мiсце знахOltiкення
об'скта (краliна. аrреса)

!i",i
.е9. j З*iие;rьаiдiлянкri i

Ёуrэ эti:р*r{эу_.}за _ _
Придбання у | ОРеНЛv чи на

- l lнше пDавоB;lacHlCTb ]

KBapTltplt



1нше нерухоме майно

Р*-;яi.п l1i, *iяtl*t oc;,i :тllt т!}аЁrс п {зртlt i ;* с*#;;

i lерелiк транrлOртн}r.х
засобiв

д, Тракспоgrнi засобtl, що перебувае у власЕостi, в орендi чи на iкшому правi кOристування

зек.таранТа, та BirTFn7i1 лf;Ь:,ПflРан],а на Тх прltябаНня {карrt*т_vванняi

Марк#м*лель {об'см
rt; тлi r;-Tpi B,tE i{гу.,,iз"-

куб.см. поryжнiстъ
двлiryна" кВт.

Сума Еитр&т {грн,) на

ДU ФЯ\t IГ1(1, Urll

Аьтtrtоýiлi лсгковi

Автомобiпi BaBTaxtHi
(**e11ia,;ibHi}

PiK
виýускY

придбання у
в.пасl*iс,ть

оренду чr, Еа
iнше право

кор}lfтчванвя

PiK
rlTlI1,LK\

36.

Bcl;rHi засобtl

38" Повiтрянi счдЕа

39. i lншi засобrl

Б. Транспортнiзасоби, щ0 тzеребуаас у власноrгi, в оренлi чи яа iншоь,ry правi кOристування членiв
сiля'з :еклараilта

Марка/моделъ (об' ем uилiнпрiв двиryt{а. кчб. ом . тlотyжнiстъ
дý1.1г*lý€_ кВт. эсl B;Kii i{&. Civi

Grббq

Воднi засоýl;

Г{ереяiк транспФртЕю(
.- о.*лii о
, (r Li1., \ Jl L-

Псtвiтрянi судна

l
j
i

]

4t}. i Автомобiлi л*гковi ilFllIli;
i:

d1.
Автомобiлi BaHTaяtHi

ir:пеuiа,чьi:ii

{,t*L.

; 5}.

13.

l



iuoэ-f,i.-l ъ, 
" Bi_Iu,+iuciirlpo ttK.-l;lдti i,банкаr, цiннi l!iittep}i гп illrrri:lKTIltsIl

У тому чисхiза
кордоном

Суэ,rа коштiв на Рахунках у баяках та iнших фiнансових
устанФвах, у т"ч. , 4оg1 фi
Вкладенлrх у звiтному poui
ý,*мiааryъна ваулmъ цiнаих паuерi*, у т.ч. :

ý. j Прllкýацi*с у звiтн*rяу poui

5*. i BHeceH;lK i, звiтно;llу роцi

[ Б. Вклали у банках, цiннi паfiери та

l +р. \ Розмiр внескЬ д0 статутного (складеногФ капiта-лу
t i Toвap}rcTвa, flцпрЕсмства, органiзацii, у т,ч..i-t-

iншi активи. що перебувають у власностi членiв ciM
{грн,}

1 декларанта

тоЁариства, IilдчриЁмства, оргааiзачiТ
Роздiл \'[, Bi;roltoc,Ti Trpo фiнансовi зобпв'язанця

_ А- Фiнансовi зобсв'язанвя деltзаранта Ta.iнжi i;*г* BýTý}aTit {грн 
"}

Г{ерелi к фiнансовлж зOбов'язань }r томч чrrслi за

l

Еедерlкавне пенсiйýе забезпеченЙ

57. j ý+iаженýя oclloв}roi суьяrt **Йпи

А. Фiнансовt зобсrв'язання члеьirв ciMi

не ст)ах-уваi{FIя

63. 
} 
Погашенвя основпоi суЙиББЙ?

Biлbi{e сэ,рахYýаýltяI

I{мапня зазначеног0 розлiлах III-Y майна

Погашення cyм!{ п центlв за позикою (
lншlе це зазначевi здi-цах lII-\i gитrатll

Перелiк фiнансов rlx зOбо в' язань

61. ýgдэ"ggдr, _q1gпс:tý 9,забез пеrен rя
}'тр имання зазначеного 1лах III-V майна

Погашення gyмt, Е зз цозJ.lЕо}Ф iкред:.lт*м

стъ зазначених у цiй ýeqxapaчii вiдом*ст*й

Усьс;го У томl,чrrслi за

tl

iрlllий
\чА38t4

Засвiл.rr.ю правил

/а

, Лiцtук

59-

lншi засобlr

З"hБ*
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