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1.

2. Micue проживанюi:

з.

Роздiл I. Загальнi вiдомоетё

1к яlяJ

ДЕКЛАРАДТЯ
про майно, доходи, витрати i зобов’язалня фiнансового

додаток
до Закону Укра~ни

“Про засади запобiганют
i протидiУ корупцiТ”

вiд 7 квiтня 2011 року
J’4k 3206—У’

характеру за 2О~рiк

гт~т—~т--~-т~’
(прiзВище, iм’я, no батьковj, ре€~лраиил»мй номер облiковоГ xapnoi платиика nonania/cepin та номер nасiторта громадлнина Украiни — деюlаршпа)

(поштовий iмдекс, область, район, населений пуш”-, вулиця, номер: будикку, корпусу. ква~пири декларакта)

Посада: ~ ‘W’~алш’~-ё ~7~-е*~.w ьчд~ч
&~т~

4. Члени сiм’Г декларанта:



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2

Роздiл II. Вiдомостi про доход”

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в УкраУнi

Сума одержавото (нарахованого) доходу

йерелiк доходiь

дсюiаракта члснiв dM1

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 2/9i’J’4 ‚53

заробiтна плата, iuini виплати та винагороди, нарахованi
(виллачеНi) деклараiпу вiдповiдно до умов трудового або о ~.‘ «~
цивiльно-правового договору (крЁы виплат, зазначених у ‘-б / ‘163, .J
позиц/ях 7, 8)

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльносТi, ~
медичноТ практики, iнструкторськоУ ча суддiвсько’i практики
iз спорту

(назна закладу. установи тоню, в ni’ux одержаио (нараховано) зазначеиi у щй позяцIi доход”)

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ майнових
прав iнтелекгуальноТ власностi —

дивiденди, проценти .._—

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi 2”2, .10

допомога по безробiтпо .

an iм е вти

спадщика —

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

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадженвя пiдприсмницькоУ та незалежноТ
професithюУ дiяльностi ~—. —

дохiд вiд вiдчужеНпя’цiнних паперiв та корпоративних прав

. . ф~’;:~’о~:.’’ч?’ .

дохид вlдпередачi в орекду (строкове володiнвя та/або
користуй&~iйй) иёйна \~г.”-.~\
..Чii .‘<~Ч4’ -

iншi види:дохрдiвф’езазячеяи20.



з

21.

Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами УкраТни деклараптом

Назна upaiHu

а isiозсцi’iй аалютi

22.

В. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами УкраТни членами сjм’Тдекларанта

Назна краГни

Poi.’ip доходу

/ZОи/~ 4~ /

Р~змiр доходу

персрахоаакого у грнвнi



Роздiл IJI. Вiдо”остi про “ерухоме майно

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

23.

24.

2$.

26.

27.

Сума ппрат (гр”) “а

Псрелiк об’€ктiв Мiсцез”аходження обекта (краiна, адреса) Загальна inionia iтридбання
‚кв. м; на нию право

у власн’сть
корипуваиliя

Земельнi дiлянки .—

~—

~-

—

Житловi будинки

Квартири .-.——

Садовкй (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

— -. -

:

28.

Перелiкоб€iп-iв :

•2Н.~”Г ‘

...

Б. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чина iншому правi ко.’~ .

___________________ Т декларанта (: .

29. Земельнi дiдянки

ij’аннл

—‘ ф.’, е л

у— «Т
,,,
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30.

31.

32.

13.

34.

Житловi будиаки

—--

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

—

Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транслортнi засоби, лю перебувають у власностi, в opeuni чи на iншому лравi корисiуваю~я
деклараита, ia вигратк декларанта на Ух придбаяюi (користуванкя)



38.

39.

б

Повiтрянi судна ~

≤ёi2ык; ≤‚io /9~сjф — -

≤‘(~ОК~_~f,Y72ч~

Iншiзасоби —-— —.--- — —

— —
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45.

46.

4.7.

48.

49.

50.

51.

52.

$3.

Роздiл VI. Вiдогиостi про фiнансовi зобов’язання

А. фiнансовi эобов’язання декларанта та iнiаi його витрати (грн)

IПерслiк фiнансов”х зобов’,паяь Усього

54. Добровiльне страхування J~’~1’ ~ ‘ ‘ ‘

_________ еиаТ’Ф”55. Недержавне пенсiйне забезп;L.н.I.L

56. Утрима”ня зазначеного у роздiлах 111—У майна ‘~
у

si. Погашеиня основноТ сvми позики (креДитv) .

Роздiл У. Вiдомостi про вклади у банках, цiiiпi паперн та iнiлi актив”

А. Вклади у банках, цiннi папери та iнвui актив”, tao перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларакга на придбаяня таких активiв (грн)

Перелiк Усього у тому ч”слi за кордоиом

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

вкладенях у звiтному poW

Номiнальна вартiсть цiнних паперiв, у т. ч.:

придбанвх у звiтному роЩ —

Рoзмир внескiв до ста~тногo (складенoгo)
капiталу товариства, пiдприемстВа, oрганiзацiТ, у
т.ч.:

внесе”их у звiтнOмуроLдi
~ .

1~wв~’~бнках иiнни папери та iншi активи, uzo перебувають у власыостi

~ч~; членив сiм i декларанта (гр”)
~ ~‘ч; -‘~~
ti~ а ~ змчж9т~ Усього утому числi за
‚k~~’J

‘~-\ ! тП
Сума *6ui~iв’на рахунк~йу~банках та iнших

. ‚\‘~- ~ —

фiнансoвихустановах, у’
~.—-.

Номiнальна вартiсть цiнних гiаперiв

Рoзмiр внескiв no статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдлрисмства, органiзаьи
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Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй декларацiУ вiдомосТей

iт~ь

58. Погашення суми процентiв за гюзикою
(кредлтом)

59. !Ншi не зазначенi у роздiлах Ill—V витрати

:
Б. фiнансовi зобовязання членiв сiм”i декларанта (гри)

60.

61.

62.

63.

64.

Перелiк фiнансових зобо&язань Усього у тому числ, за корлоном

добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах “1—У майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми лроцентiв за позикою
(кредитом)

‚й‚тат.
“lдТIис

З оригIнАЛС~
иlдно

__ __ аб 20 /‘~ р.


