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додаток
до Закону УкраУни

“Про засади запобiгання
i протидiТ корупцiТ”

вiд 7 квiтНя 2011 року
N9 3206—У’

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

1. Г~~?Л ?‚‘g-чт
/ !?‘

‘7~7ле’А?”
0/

(прiзанще, iм’я, по баськов’, ре€працiйн”й номер ~.~ово! карпса плап’ика nonanialcepia iB номер паспорта iромадяямна Украiн” — лекларакта)

2. Мiсце прожквання:

з.

I-,
4. Члени сiм’Т декларанта:

Рессзрацiйний номер облiково! кащхи платника
Ступiнь зв’язку Прiзвиuее, iНiIЛI&ЛИ полалdв/ ccpia

паспорта громадянима УкраYни

я

та Номер

‚9ф~иий хq4

Ф’

;, ~1 для

“
~~:i

ДЕКЛАРАЦIЯ /
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру за 2Q&рiк

(пощто~мй iидекс, область, район, населений пункт, аулиця, номер будпику, корпусу, квар’п’рм декларанта)

Посада: ~Уло&ш’о ‚iли’,,1а1Л1 ‘Ж’/’Н/
‘ 6/0

/й’tъ9Jи?йшj~о’ ~47 / kбЙ

~~vп~г’а’~

згlдно



5.

б.

7.

2

Роздiл I I. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi) з усы джерел в УкраТнi

18. дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних прав

19.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Сума одержаного (Нараховаиого) доходу

Перслiк доходiв
деклара”та членiв сiм’Т

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: о / Jib

заробiтна цлата, iншi виплати та винагороди, нарахованi
(вип.паченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового або 3’/≤~9J,( 3 ‘/0
цивiльНо-правового договору (кр/м виплат, зазначечих у
позгщiях 7, 8)

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медкчноУ практики, iнструкторськоТ та суддiвськоТ практики
iзспорту

(назаа закладу, установи тоlцо, в яких одержано (нараховано) зазиачен’ у цйi позишi доходи)

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiУ майнових
прав iнтелетгуальноУ власностi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога dйо, ‚269

дарунки, приз”, виграшi

допомога ло безробiтпо

алiменти

спадщина

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

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприсмницькоУ та незадежноТ
лрофесiйно? дiяльностi

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

20. iншi види доходiв (не зазначенul



з

21.

22.

Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами УкраУни Декларантом

Назад краiн”

Розмир доходу

В. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами УкраТни членами сiм’У декларанта

Назна краГи”

/

Powip доходу

персрахожаното у iрквнiн i”озсы”iй аатотi



Роздiл III. Вiдомостi про nepyxoIue 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

28. lure нерупоме
майно

Б. Майно, пдо перебувас у власностi, в орендi чи на iнлиому правi
чденiв сiм’У декларанта

оренду чи

на “ше право

кор”сТува””я

об’k~а (краi”а.



35. Автомобiлi
легковi

оренду чи
придбанкя

на iиIяс право
у власиIсть

користуванкя

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

З оРигtнАлс” т

qФ ~ ъ
я”

р
бi’Т

5

30. Житловi будинки

31. Квартири

32. Садовий (дачкий)
будинок

33. Tapаж

34. lнше нерухоме
майно

I IРоздiл IТ. Вiдомостi про транспортнi засоби

Переi’iк

транспортних iacoGia

А. Транспортнi засоби, tao перебуваюгь у власностi, в орендi чи на iнiпому правi користування
декларакm, та вктрати декларанта на Ух придбання (корипування)

Сума виiрат (грн) на

Марка/модель (обси

цклiндрiв даигуиа, куб. с” потужиiсlъ двигуНа

кВт, довжина, ем)

Рiк аиауску



б

37.

38.

39.

Б. Транслортнi засоби, шо перебувають у власностi, в орендi чи на iнiпому правi користування
членiв сiм’У декларанта

Марка/модель (об’см
Перелiк транспортиих засобiв Рiк выпускуiнi~индрiв двнгуНа, куб. см, по~<Нисть

двигуна, кВт, довжяНа, сы)

Воднi засоби

Повi’трянi судна

Iншi засоби

40.

41.

42.

Автомобiлi nCrKOBi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

~.

~ . q’ф’~’НИй Мцq4’~<одн засоби ?‘гю’~’-’д’J’ В’Лч ?OLnI /$N~
.. .~. ...‘.. ~ ~ .Щ((_~я

, . 6 ‘ёiэигtнАлоЧ’1 «~ ~ , 2

43. Повiт~янi судна

:1.4
:-J~,’~~ , .~ згIДНо

,

..- . .. -..

“1
В

: / 5юч4~ид;с ‘N!

‘~ь ~l3~-~_..-~$-Т
‘k%4 Н$y~~g~~’J ‘«~

~‘J ! (



44. lншi засоби

45. Сума коштiв на рахунках у банках та iнцаих
фiнансових установах, у т. ч.:

46. вкладених у звiтному роцi

47. Номiнальна вартiсть цiннцх nanepia, у т. ч.:

48. придбанпх у звiтному роцi

49. Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприсмства, органiзацй, у
т. ч.:

50. внесекнх у звiтному роЩ

В. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв сiм’У декларанта (грн)

Псрелiк Усього у тому числi за кордоном

51. Сума коштiв на рахунках у банках та iнiдих
фiнансових установах

52. Номiнальна вартiсть цiнних паперiв

53. Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства, органiзацiТ

Роздiл УI. Вiдоиостi про фiнансовi зобов’ъвання

Перелiк фiиансоаих зобов’язань
2 ,т»-ъ Л’

з оРкгtнкю ‘Т

згlдно
54. добровiльне страхування

55. Недержавне пенсiйне забезпе

56. Утрш~iання зазначеного у роздiлах hi—V майна

57. Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Роздiл У. Вiдомостi про вклад” у банках, цiннi папери та iншi акгиви

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi актив”, що леребувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбания таких активiв (грн)

Перелiк Усього у тому чIIслi за кордоиом

А. Фiнансовi зобов’язання декларантата iн’лi його витрати (грн)



58. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59. Iншi не зазначенi у роздiлах Ill—V витрати

Добровiльне страхуванкя

Недержавне пенсiйне забезлечення

Утримання зазначеного у роздiлах Ill—V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредцтом)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

«Ай» уВ’и4чtе
_~пtш1йс) и~а&’ай с#~ю,~

ё

Б. Фiнансовi зобов’язання членiв сiм’У декларанта (грн)

Перслiк фiнансових зобов’язаны Усього

60.

61.

62.

63.

64.

у тому числi за кордоиом

З оРигlнАл
згlдно

20
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