
%k’~ ‚?54лэ0’.4Ч?ы ~у
Amp?

‘a,kС9NJто 42 ~?ад’иJ ЛН-( ‚‘~даР≥

иг?&н~ ,~т< (А2й’Б~&w’ ‚‘t еаW~

4’wВФ’ат ‘~‘~

&‚аи~ )л~ ‚и~~~ ш~iи~ У
‚Я’ j&90bы0К

Т14644а’ L’4й ‚n~и ‚у€в i-u2

“iT и4о~’~’ ~~
аай”и / Jа’а1л~J7’ ~

~оi-~ да~ ею-’-’ ~/‘а~4 и~у~УК а~~’ ‚

ф’z-€’еат uvio

Си,’ иО~ n4сиф~” ~,ал~fичи’л? КфТsа ‚/ ‚9’иыиаl “ф ‘4k’иа$
—

‘~л” “4 74 Б’ииьkо Л?, Д’уа~у ,sйси-О,ФЬЮ’Ч ‘~~е ‘ил4’е /т’СиJ,Ь’ъ4~7

т’~Ф~ ~ ‚и~i-ю, рТ, ~ ~
‚&iфйатф” ‚54 дЬ/ЧА”-,

“РсфоаН, ‘мо ‘uJ”uRwT 2е”~*’т~ J ~ ~ ‘‚9’
0’d ,‚л~’и~’и1’В атисиЯ.

&чб & 4ф~аою &/

k.

‚44

‚5алwко

ф &«~и’

L’~ио&t~2О 0~,9€~~_’е’и ееиУ?Ч~

и~о д0L$

—.,

и~*е’€Ь’а~~, ‚д’~уь~’У€Яна

от’ву0”~~ ‚u~уа

‚5аw~~ *дб~—
«боЮ ~

‘и?’Си~’иkоЮ тр’

‘Т ‚и~Н

Rvabo ‘~у «й;

ny/uо’9’иu 1-’в-” йф≤,~’Фиа;

0k/ш ‚иС0 нV”~ 4&~ ‘а~ ~С ‚ей фLWфk~ р 4 ‚иО~





lко ~яI
додаток

до Закону УкраТни
Про засади запобiгання

i протидiТ корупцiY”
вiд 7 квiтня 2011 року

J{~ 3206—У’

ДЕКJТАРА.Цiя
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру за 2О~_рiк

Роздiл 1. Загальнi Вiдомостj

2.

(ПрiзаТ,ще, ~Т’Т’Я, rIO бапкоьj, реесwацийТгий номер облiковог картю’ платпика подайdв/ссря 12 ТТОМСР Паспорта ТР0МаВЛНТТна Украiнн — Деклара”та)

Мiсце прожявання:

з.

(ПэuноаТ’й ТТДСКС, область, район, населений ПУНКТ аулнТал “онер: будТТНТ~у, Т:~рПусу, гварт’ТрТТ декларакта)

1.

По сада:~~L4$’~ Гмф~/~сл~то~о

Членп сiм’У декларанта:

Реестрацiйнкй нонер облjкоаог Карткк платиика
податjdа! ccpin та номер
Паспорта громадянТТНа Украгн”

-3 OPHrtHAnL
згlдно т

т
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6.

1.

8.

9.

10.

11.

12.

14, спадцшна

Роздiзi 11. Вiдомостi про доход”

А. Одержанi (нарахоеанi) з ycix джерс.п в Укратнi

15. страховi вмплат”, страховi ВiдШКОд)’ВаННЯ~ ВыкуПНi сун” та
пенсiйнi вьплатн, що сплачени декларавту за договором
страхування, недержавного пексп ного забезпеченвл та
пенсiйного вкладу

16. дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

20. iншi ВIIДИ доходiв (ме за~

Сvма одержаIIсго (~iзрахоса”ого) до~~одч
пер~лiк до~:одiБ —

де!~J’араIiта ‘ineniD ы” Ч

Загапьна сума сукупного доходу, грIIвнi, у т. ч.: 3 ~ ——

заробiтна плота. iuwi виплатп та вiiн~городл. чараховзнi
~ (вIiплачени) деклараыту вiдпопiДно до умов трудового або ~“ qit

шшшьно-правового договору (крL4’ &и;vчтп..зоэначечих i

~
лохiд Bin викладацькоТ. науково? i творчоТ дiяльностi,
медiп”оУ практнк”, iнстрvкторськоТ та суддisськоТ практтпаi

~ з спорту

~

авторська вйнагорода. iнiпi noxonn Bin реалiзацiТ майновия
. ... —

прав ителектуально’ власност

дмвiдеядй, процен гн оГ “‚51

матерiалька допомога --—-—

дарунк”, пр”зп, сиграшi —

: допомога по безробiпю . i ‘—

13. алiмент

—

—

17. дохiд вiд проваюкення пiдпрнсмннцькоУ та незалежно’i
професiйноТ дiяльностi

18. noxin вiд вi~чуження цiннкх nanepin та корпоратнвннх прав

19. дохiд Bin передачи B оренду (строкове володiння та/або
корiIстування) майна

т

I—

,



Роздi.п III. Вjдомостi п ро нер~ хоме майно

Л. Майтто, що перебувас у власкостi В opeuni Ч” на i”ШОМу правi корнстуваыня декларамта,
га ВитратII декларанта на прIтдбацня такого майна або на корIхсТуВаыня I-filM

Cyi.”’ Jитрат (i’p”)

П :peni” об’t’к’тiа N4iсuуягс’:’нjжс,i’iч nб€кта (краiна, :iлрееа~ 3~ЛЬН~ плота ОI)~lIлу Iн
. прnабаIf;Iа( к~, ~‘ . На U ГIl”КО

у ал~сиiс7ь
KOpI’cTyDaHHa

Земепьнi ДIЛЯнКII

24. Жтпловi буд”нюI

25. КВарlгIр”

—

---—~~

Садовнй (дачнпii)
будIIn-ЮК

Гаражi

Iнше нерухоме ‘
майно

—

26.

28.

‘9
Li

—

- —-—---——-—-—-—-—-——- ——

Б. Майно, що перебува€ у власностi, в орендi Чи на iншому правi
членiв CI декларанта

я ,,
ГIереп~!; обсктiв , джен”я о ‘с,

toTuli ___

-т ‘~L
Зе~е.qьни д~Л5IHк ‘ -

- ., .

корнстув’

‘ф,,

,. .4

‘—‘

и—- -.



Б. Оiиржацi (нарахованj) з джерел за межами УкраУни декларантом

22.

- L

~ . -

----

з ОРИгlнАзтс
згiцно

21.

Розк’iр дохолу
Наз(’а краГш’

а i’юзек’”iй ВаЛЮТ’ лерерахооалого у гр”п”i

-

—

~ -

—

-

В. Одержанi (нарахованi) з джерел за межамн УкраYнп членами сiм’Удекларанта

Розмир доходу

Назна край’”

В Н~ЗТМНiЙ ВаJит~ персрахоааного у гр”Внi

L



б

-~ I

37. Воднi засобтi — _______

I_

—

—

38. Повiтрян~ судна

39. JнLнi DacoGIi

- — —

! —

~__•________•____••______~_4__..—-~т -

..

—

Б. Транспсртнi Засобь) що перебувають у власностi5 в орендi чп на iнпгому правi корнстування
членiв си?У декларанта

41. Автоiиобiлi вантажнi
(сi eUiaJI bui)

43. ГIовiтрпн~
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30. Жотлсвi буjдпткь; —.—- ~

Садовци (да’дпdi)
будпвок

—

еt~еи,с~. -

31. Квартupи

Гаражi
--

—

-~

Iнше нерухоме
майно -——---——----——------—---—--—-—— --~--—-—

-

: —

Роздiл iv. Вiдомсстi ПрО тралспортнi засобii

А. Транспорты засоби, цхс перебувають у власностi, в орендi чи на йпкому правi користування
декларанта, та вихрати декларанта на Ух прпдбаныя (користування)

Суча витрат (трн) На
Переiйк Марка/модель (об’€м

транспортиих заеобiв ~ иигуна, куб. сы, вотужнiсть дв”гуна, ~ ОРСНду ЧИ
прядбанняквт, довж”на, сы) на нше право
у власнiсть

. кораIстувания

Автомобiпi
легковi

— ,

36. Автомобiлi
вантажйi
(спецiальНi)

,д,-~



44 lншi засобi

7

- .- . —-..-

L Псрел~к усього у тоыу чнслj за

Сума коппiв на рахунках у банках та iншiа J5~ ‚566
4~tТ:_~ ~.

26566
Номiнальна вартiсть uiHHHx паперiпз, у т. ч.

~ придбаннх у звiтному роцi

оэмiр внескiн до статутного (окваденого)
~ капiталу товариства, пiдпри€мства, органiзацй, у —~ —

т.ч:

внесеыю< у звiтному poni

Б. Вклад» у банках, цiнни паперн та iншi актпви, що перебувають у власностi
членiв сiм’Удекдаранта (гр”)

flepenig Усього у тому числi за ‘Сордо”о~’

ф ‘- ‘€quu.
,., ti.ir_vG.T

Утiлоланиязазыачеаогоуроздiлахi ___ т

____ wПогашенняосноВнотп’мипоэпкй(кредпту)

7~

Роздiл У. Вiдомостi про вклад” у банках, цiннi паперн та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннi паперц та iшлi актнви, що перебуваготь у власностi
декларанта, та витратц декларанта на прпдбання такпх актнвiв (грн)

45.

__
46. вкладенцх у звнному рощ

47.

48.

49.

51 Сума коштiв на рахунках у банках та,iншнх
~iнансових установах

52. Номiнальна вартiсть цiнНнх паперiв

53. Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товарнства, пiдпри~мства, органiзацii’

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зо ов’язанця

А. фiнансовi зобо&язання декларанта та iнши його витрати (гр”)

добровiльне страхуванкя

Тkрелiк фiиаисовjL’ эобовяза”ь Усього

54.

56.

57.

Недержавне пенсiйне забезпеченкя з оригlнАлсFт~: @гiднг-~



ч Г!огаi.нсння i;v!’n проце~ ТНЗ за гн)зjп:Ою
—

L59~ Iнiнi не ‘.апначенi у роззJ~лах NI—V внтрат’i

nq’t iii ii uancэznx зобаьаз~” ь Усього у Том Ч’kn I З~ I”рлО юН

‘3() добрсизiльне страхvв~ння

Недержавне пенсiйяе заю5езпеченыя

62. Утрi~iання зазна’ецсго У роздkтiах III—” майна

‘53. Погашеннп основiю~ сумп ПОЗHКН (кредJ!Ту)

(‘4 Погашення сумя проценгiв за псзнкою
; (креюггсм)

Засвiдчую праiзкльнiсть зазначенйх у цiй декларацiТ вiдомостей

З 0РИгtНАЛсГ
згlдно

/

(крел’ том )

Б. Фiнансовi зобюзвязання iн’.елiв ‘-iu Тдекларан’а ~трк)

61

Ч~ъ» 20 р.


