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до закоау УkраIни
"про засади валобirаняя
i проФйдiI (орулцiI.
вiд ? &вiтня 2о11 роRу

дЕклАрАцlя

роздiл |. заrальнi вiдомостi

?lzzat.zk1.

2, мiсце проживанняi

3, лосада: laxz/,ar-d ira-a<- 4а-аича 7рхrуъ
|/,/п a/"IJZ Dl-zcz

4. Члени сiм'Тдекларанта:

Лрlзвице, iнiцiали,даtанарqдrciня
Ре.фрацйний tомёр ойIФвоl ЕрR,

плапи{а подэткlв/ сбрiя
ъ iомер ласпорта rроflадяiина Ухраil{и
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Роздiл ll. ВИомостi про доходи

5,

6.

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

8,

9.

1о.

11.

12,

,l3.

,l4.

15.

10.

1т,

l8.

19,

А. Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерел в yKpaTHi

заробiтна плата, iнlдi виплати та винагороди, Hapaxoвaнi
(виплаченi) демаранту вhповiдно до 

' 
уЙЬ" ,ЬЙ;.*"

?99 цивiльнФ.правовоrо договору'tкрi"'6iплii,
зазначенuх y позчцiях 7. 8)

l:1д "i4 
викладацькоi, науковоТ i творчоТ дiял.ьностi,

у_"41r"оТ. практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоi

дивiденди, проценти

матер'альна допомога

дарунки, призи, виграlui

допомога ло безробiттю

cтp_axoBi випл_ати, cтpaxoBi вiдшкодування, викупн i
суми та ленсiйнi виплати, lло сплаченi демарjнту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезлечення та пенсiйного вЬаду

дохiд вh вiдчуження рухомоrо та нерухомого майна

дохh вh провадженвя пиприемничькоj та незалежнот
лрофесiйноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вh пере.дачi в оренду (строкове володiння таlабо

iнцJi види доходiв (не зазначенi у позuцiях 6-1g) /7/г/t



Б. Одер)(анi (Hapaxoвaнi) з джерел эа мех(ами Украiни декларантом

21,

В, Одеря€нi (Hapaxoвaнi) з дх€рел за ме)(ами УкраТни членами ciM'i деклараята

22
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А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому лравi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Роздiл lll. Вiдомостi про верухоме майно

М сцёзнаходжбння об'ёпа (xpali]a адрёса)

Земельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будивок

ГарФкi

lнше нерухоме
майно



29,

з0

зl.

з2,

и

Мlоrёиаходreння о6'.п. (rpa]Ha, адрФ)

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
оудинок

Гаражi

lHUJe нерухоме
маЙно
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А. Транспортнi засоби, що перебувають у власноЫ, в ореtцiчи на iHLцoMy правi користування

Роздiл lv. Вiдомостi про lранспортнi засоби

демаранта, та витрати декларанта на lx прtцбання (корисгуванвя)

Маркrмодель

(о6'ем цилilдрiв двrlува, ку6, см, потухн]сть

двиlуlа, вr, домиlа, см)

Автомобiлi
леrковi

Автомобiлi
вантажнi
(спёцiальнi)

Воднi засоби

Повhрянi судна

lHцi засоби
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40,

11

12,

4з

ц,

Перфiхrранспортнихзафбis МарЁ/flодель

(обем цилiцрiадаиlун., ý6. Ф,
потрGiФь двиrуна, кВт, до ина, см)

Автомобiлi леrковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

воднi3асоби

Повhрянiсудна

lншiзасоби



Ро3дiл v, Вlдомостi про вмади у банках, цiннl папaри та iнцli акrиви

А, Виади у банках, цiннi папери та iншi акгиви, цо перебувають у власностi
декларанта, та витрати деtоаранта на придбавня таких активiв (грн)

45,

46.

47

Ф.

49,

50.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iHuJi активи, що леребувають у власностi
членiв ciм'i демаранта (грн)

51.

52.

53,

у 1омучиФi.а rордоЕом

UУма (оштiв на рахУнкбх у банхах т? lвших.
Фlнанс^вих установах, у т, ч,;

вмадених у звjтному роцi

/aj-1a
6/ 7/?

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,
органiзацij, ут. ч.:

внесених у звiтному роцi

утомучифiза rордоЕом

Сума lФцлiв на рахунках у баиках та iнших
фнансових установах

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до стат}пного (складеного)
капlталу товариства, лiдприемсгва,
органiза[lii



3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,ЩекларацiТ вiдомостей

"//t"r.т ,,.ry,, ././;^20'a р,

9

Роздlл vl. Вiдомосri про фiнансовl зобов'язання

А, Фiнансовi зобов'язання декларанта та iнuJi його витрати (rрн)

57.

59,

60.

61.

м.

Перфlr фiванфвих зобо.'язань утомучиФ|за tоDдоном

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забфлечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Поrашення ocнoвHol суми позики (кредиту) /dц!
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) ,+!
lнuJiHe зазначенiу роздiлах Ill-v витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання члёнiв сiм'iдекларанта (rрн)

Перэлiк фiнанфвих зобов'язань уrомучифiза юDдоiом

Добровiльне страхування

Недержавне пе8сiйне забезпечення

Утримання зазначёноrо у роздiлах lll-V майна

ГlогачJення основноТ суми пфики (кредиry)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


