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Додаток
до Закону Укра].ни
"Про засади запобir,ання
i протидiI корупцiI''
вiд 7 квiтня 2011 року
м з206-ч1

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

за 20И,рiк

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

1, aБ'",rlc4.K ffi а тп(а а|'4 о./ек(J(Q}t!? 'к/l а, ёc/y//od/?L))

2. Мiсце проживання:

(поштовий iндекс, область, район, населений пункг, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

4,

аёёJLа- а€./z- е

Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

,-rx ,я. ,?', сl3, о3 /



2

Роздiл lI. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6.

7.

8.

9.

,l0.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 4+s^r к 4 /3ёз
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у позчцiях 7, 8)

q/6Jэ J?,r-U
дохlд вlд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ
практики iз спорту

закладу,

19.

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiI
майнових прав iнтелепуальноТ власностi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

cTpaxoвi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченi демаранту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноi
професiй ноI дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)



дода!бk
до Заkону УураIни

;"ff"ffiii"":ffi:iiy*
вiд ? квiтня 2011 poRy
лЁ з206-чI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзоб_ов'язання фiнансового харакгеру

за 20|,!,рiк

Роздiл l. Загмьнi вiдомостl

1. #|zclL H-az.TTt a"z,'|, t2з е rocel<€ra'aln Q-

lпрЕвиц. ,ч i, по бгDФвi, рёбрач'i]r,i номер ф,юфl врш вонер пафоръ фомадянiна УrраIни - демаранrа)

2. Мiсце проживання:

3, П_ОСаДа: Aa"|tч|/z/Lc/lz. l,Z.L2a",z4lZZ!z е {ryа зJ,,/4,ч1
V La,77Le ?-о/ъ'!-

4. Члени сiм'iдешаранта:

прiзвице, iн]цiал й, дата ха родхення
реирацiйний сомер облlФвоr хартки

плаъика податкiв/ сеDjя
rэ яомер пасфрта .!.мадянина Ухраiни



2

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaIHi

5,

6-

7.

8.

9.

,l0.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Перелiкдоходiв
Сума одержаноrо (нарахованого) доходу

демаранта

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 4+з,l к 4 ,/3J_1
заробiтна плата, iнцi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виллаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудовогоабо цивiльно-правового договору (KpiM'ёuплаm,
зазначенuх у позчфях 7, 8)

Ч/6Jg J95 U
дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iнcTpyкTopcbкoT та суддiвськоТ
практики iз спорту

19.

авторська винагорода, iншi доходи вh реалiзацiТ
майнових прав iнтелекгуальноi власностi

дивlденди, проценти

матёрlальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiтгю

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезлечення та пенсiйного вкладу

дохlд вlд вIдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пhприе[4ницькот та незалежнот
професiйноi дiяльностi

дохiд вjд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд ви передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iншi види доходiв (не зазн аченi у позчцiях 6-19)



Б. Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21.

В. Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'Тдекларанта



4

Роздiл l!!. Вiдомостl про fiерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власносгi, в орендiчи на iнlлому правi користування декT аранта,

Ti вЙтраiи дЬклаiанЙ на придбання такого майна або на корист

ъ.

25-

й

28

Мiсц.знdоджёнвя о6'опз (rpalнa, адреса)

Земельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнще нерухоме
майно
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Б. Майно, що перёбувао у власноФi, в орёндiчи на iн[цому правi користування

29,

з0,

зl,

зз,

з4,

членiв ciM'] деUЕранта
мiщф(6ходreнiя объпа (Kpaiнa, адреф)

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

llrol

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнцJе нерухоме
майно
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РФдiл lv. Вiдомостi протранспортнi засоби

А. Транспортнi_засоби, що леребувають у масносri, в орендiчи на iншому правi користування
демараt{гаt та вmра-ти демаранта на Тх придбання (корисryвання)

Маркrмодель
(о6'6м цшjцрlв двиryяа, ry6, см, пф}аGiсть

двиryяа, квт, довжliа, см)

Автомобiлi
легховi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднiзасоби

Повiтрянjсудна

lншiзасоби
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Б, Транспортнi засоби, цо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
кориqгування членiв ciM'T декларанта

40.

41.

12.

ц

Перелiктэнсполiих заФбiв
М.рrrмодФь

(о6'ом цилiцрiадвиryна, ky6, Ф,
потпкк6ý двs.ум, кв1, до*ина см)

Автомобiлi леп(oвi

lrk -J , /; l./ - / ?8 О 
'О 

О ЕВr?ъ /9l?

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднiзасоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби



РФдiл v. Вiдомостi про вмади у банках, цitlнi папери та iHrлi активи

А. Вмади у банках, цiннi папери та iнmi акrиви, що перебувають у власносгi

декларЪнта, та витрати деклараr.га на придба""!]ацjgЕЕЩ9_

iБ.

46

47-

]а.

49.

50.

Б, Вклади у банхах, цiннi папери та ifiшiакгиви, цо леребувають у власностj

членiв ciм''a демаранта (грн)

5l.

52.

53,

у тому чифl .а iоионом

Сума коUJгiв на раryнках у банкахта iнUJих

фiнансових установах, у т, ч,:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв, у т, ч,:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до qтатугноrо (складеного)
капhалу товарисrва, пiдприемства,
органiзацii, ут. ч,:

внесених у звiтному роцi

у тому сйФi за кордоном

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статлного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,
орrанiзацiТ
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3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

ai"- - !3 " ýehp злfJ? zoli- о

-\Щ

Роздiл vl. BiдoMocтi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'яэання демаранта та iншi йоrо витрати (грн)

5,|

s5

57.

59.

бl,

64.

Лерфl( фiнанфвих зобФ'язань у томl чифl !а ходояом

Добровiльне страхування

Недёржавне пенсiйне забфпечення

Утримання зазначеноrо у роцiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредrгу) /го.,
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) 34-

lBmi не зазначенiу роздiлах lll-v витрати

Б. Фiнансовi зобов'яэання членiв сiм'Iдеклараята (грн)

ПёрФiк фiназфвих зобо6'iзаяь утомучифi!а(оDдохом

Добровiльне страхування Jr3
Недержавне ленсiйне забфпечення

Утримання зазначеноrо у роздiлах llI-Vмайна

Погацення основноТ суми позики (кредиту)

ПогаU]ення суми процентiв за лозикою
(кредитом)


