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LОПО
Додаток

до Закону УкраТни
“Про засади запобiганюi

i протидii• корупцiГ’

вiд 7 квiтI-тя 2011 року
NQ 3206—У’

ДЕКЛАРАЦнТ
про майно, доходи, ыпрати i зобов’язанюi фiнансового характеру за 2О~fрiк

(поштовий iилекс, обласiъ, район, населений пункт, нули».,, номер: будинку, корпусу, квартир” лекларанта)

Посада : ~Ц&е&а,~ф~≤ ~%д’—’ч ~Х/Уi ~&О~ ‘& d~422,и T’б-zёow

“~7 ~ Ю5k~4≤е&z~

-~--.~!i/
Роздiл I. Зага.пьнj вLдомостi

2. Мiсце прожлванют:

(прIзнiпие, iii’,, по батыконi, ресстраиjйнмй Номер облiковоi ‘~ртюi платиика полаткiа/серiя та номер паспорта пюмааяяива Украгни — леклара,па)

з.

4. Член” сiм’Т декларанта:

Ре€страцiйнк’й номер облiковот картки плпника
податжiвi серiя ‘а номер
паспорта громадянина Укратни



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1:1.

18.

19.

20. imni види доходiв (не

2

Роздiл II. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в УкраТнi

Сума одержаного (Нарахонаного) доходу

Псрелiк soxonia

декларакга чяенiн сiм’Г

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: //7 ‚фФj” 77~

заробiтна ллата, iншi виплати та винагороди, нарахованi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового або t~~ы ‚~«яz эт
цивiльно-правового договору (крiм бчплшп, зазначених у “ ‘

позzщiя.х 7, 8)

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiлльностi,
медичноТ практики, iнструкторськоТ та суддiвськоТ практики
iз спорту

(назна закладу, устаноаи тошо, в яюа одержано ~нарахоВамо) зазиаченi у щй т’озишГ доходи)

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiУ майнових
. .. . — -

прав lнтелеiпуальноi власностi

дввiденди, проценти

матерiальна допомога —

дарунки, призи, виграшi у,”, (/0

допомога по безробiтпо

алiменти

слададина .._— —

страховi виплати, страховi вiдшкодування, викупнi суми та
пенсiйнi виплати, ано сплаченi декларанту за договором
страхування, недержавного пенсiйного забезпечення та
пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуженвя рухомого та нерухомого майна —

дохjд вiд провадження пiдприсмынцькоУ та незалежноТ
професiйнот дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних прав

дохiд’вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користуванкя) майна

I-



Роздiа КI. Вiдомостi про “ерухоме майно

А. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування Ним

будикок

Сума вiпрат (грн) на

ореНЛу .0’

На iнпjе право

користуваиня

lнше нерухоме
майно



з

21.

Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни деклараятом

Назна краiни

Р°змiр доходу

н iii~зс”uijй наjтiотi

В. Одержанi (нараховаиi) з джерел за межами УкраУни членами сiм’Тдекларанта

Назна краГии

Розмир доходу

перерахон~ного у (Рнв)л

22.
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Квартири

Садовий (дачний)
будиiюк

Гаражi

Iнше керухоме
майно

Роздi,п IУ. Вkцомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, mo перебувають у власностi, в орендi чи на iнпюму правi користуваыня
декларав’та, та виmрати декларавта на ix придбавня (корипуванвя)

35. Автомобiлi
легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(Спецiальнi)

ореиду чи
придбанiiя

Ha “ще право
у власнiсть

корм сту ва н ня

“4 , - .А ?‚ %

IL. ___

—т
О/Э--а (€ии~ . _____

I- .~‘;

т ~ .4~’ ~*,,

30. Житловi будинки

31.

32.

33.

34.

Перелiк Марка/модель (обс”

wанспорт”нх засобiв иклiндрiв двигува, куб. ем, потужнiсть двиа’уНа,
квт, довжнна, сы)

Pix анпуску

Сума вктрат (гр”) на

«Г Л’,



б
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Роздiл VI. Вiдомостi про фiнаiiсовi зобов’язанвя

-А: фiнансовi зобов’язання декларанта та iншi його витрати (гри) ~

- Псриiк фi”ансо’их зобов’язанъ 1 Усього

54. добровiльне страхуван”я • рИГ’~%Jfс~ Т
-- . :. ЗГДНО

5$. Недержавне пеiiсiйне забез - . :

56. Уiрямання зазначеного у ро~дi~’ах Ill—V майна

si. Погашення основно! суми позики (кредиту)

44.

Роздiл У. Вiдомостi про вклад” у банках, ui’iui nancpu та iншi актив”

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, нхс перебувають у власносТi
декларанта, та вктрати декларанта ла придбаяня таких акгивiв (грн)

4$.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Перслiк Усього у тому q”cni за кордоном

Сума коапiв на рахуяках у балках та iнших
фiнансових ус-талонах, у т. ‘1.;

вкладених у звiтному p0th

Номiнальна вартiсть цiннях паперiв, у т. ч.;

~ придбаних у звiтному роцi

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприсмства, органiзацiТ, у
т. ч.;

внеселю’ у звiтному poW

Б. Вклади у банках, циннi папери та juan активи, нхс перебувають у власностi
члелiв сiм’Т декларанта (грн)

Герелiк Усыого у тому qucni за корлоном
‘~

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Гномiн~ьна вартiсть цiнн~ паперiв

Рсзмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприсмства, органiзацiУ

е~иа~7 ‘~n~.
‘т а’



В

Перелiк фi”ансо~их эобюв’юаНь Усього у тоыу ЧИСТ за КОрдОiЮМ

Добровiльне страхування _______________________________________________

Недержавне пенсiйне забезпечекня

Утримання зазначеного у роздiпах IIb-V майна

Погашеная основнот суми позики (креднту)

Погашенкя суми процентiв за позикою
(кредитом)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiУ вiдомосТей

__________________ ,,d’2.З» ‘и,аi≤л~-’л
inn ис)

. ~.:\~IЁ!г~ч~) г~
‘ .4.nё’ с

...- -

20 1 ~Г р.

Б. фiнансовi зобов’язання ‘Iленiв сiм’Тдекларанта (грн)

58. Погашення суми процеитiв за позиксю
(кредитом)

59. Iншi не зазначенiу розд~лах Ill—V витрати

60.

61.

62.

63.

64.


