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Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидir корупцir",

вiд'7 квiтня 201L року
Ng з2 0 6_VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобо.в;язання фiнансового характеру

за 2о l,,6_,ptK

йw** Оаtqуд4lдЬ|9tВ-

ПрЬr"щ" ir;"";;frлй;fig;;;ц;ffi ffi;йб;i*оЬоi *"рr*" платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина Украiни - декларанта)

2. Мiсце проживання arl,
,,€ 9,}y_'r, ,Х>../эьiоe.o r__fy_*f, 3 ,

3. Посада:

(;Бц1qвйй ilдёd; Бй;ai;, рJйо*, нiсе"БiЙй пункг, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

'.rйЦгТ> /.са rzf,>caH
,i;; Ь' Zr"aj, п/,Ос 117ц: [_t___gу,о,Е

lСОЛ) ,m* ,к",,Аа

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

Члени ciM'T декларанта:

,io t,
.................z..l...,

dд
i i O/.F/,./067b" i ;

,u
iU
i

i,,,,,,,,,..........,,,

i
Н, rp, &ор/ь i i

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкlв/ серiя

та номер паспорта громадянина УкраТни
Прiзвище, iнiцiали, дата народження

',{'Zйе с,rZ?€,

Ступiнь зв'язку
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

дохiд вiд викладацькоI, науковоi i творчоТ
медичноТ практики, iHcTpyKTopcbKoi та
практики iз спорту

:

ЭаiПадуlуёtаЁоЁй'iоЩо;"ý-iкйi оДёржаНо(наРаiоЁЭijо) ЭdЗначенi У цiй ПоЭйЦii доiоДй) 
:

i матерlальна допомога
i

'l1. 
' дарунки, призи, виграшi
i------*".-**--
j

i допомога по безробiтгю

i tvylvlyl lcl llЕпUlиlпl Е,иllJlallи, щU U| lJlilченl лекларанту за j 

- 
i

; договором страхування, недержавного пенсiйного i i
iаабаопаrrа паlrаiйrrа-а i ii забезпечення та пенсiйного вкладу i i

; дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого майна i * i -; дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого майна i * i - !

i дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ i _ i i

:професiйноТдiяльностi l : : 
i

iii

8.

9,

10.

12,

14.

15.

16.

17.

,l8.

,l9.

20. : iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19) i _ , -/Ц с 5 3 i

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

зg9/с

Рбег+
6.

7.

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т, ч.: 66 ygl/

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивiденди, проценти

435
ý+

алiменти

спадщина



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21.

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

22.

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноэемнiй валютi перерахованого у гривнi



l
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

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

24.

25.

26.

27.

lнше нерухоме
майно

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

3емельнiдiлянки

'lfza"t

2з.

28.

Житловiбудинки

Квартири

1кfэй,*,;, Jl\| 1аЦСULа Й .

ц [rЁеh*Ьо*r.tlбк ц е.м
8у* fuhriочо,ftlв 3 rl

Гаражi
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Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

3емельнiдiлянки

PL\"l

&К,
,.,r , Iоl>ьЙеа, fyq.3. r!,.

Житловi будинки

Q/a n fiфтI&,

29.

30.

3,1

32.

з3.

34.

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

Квартири
ЦZ мё

Гаражi



i
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

35.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потуlкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисгування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

36.

37.

38,

39.



Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

поryжнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Б. ТранспоРтнi засоби, що перебуВають У власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

lншiзасоби

1

40.

4,1.

42.

43,

ц.

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна



оо

47.

49.

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнцli активи

А. Вrшади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання такйх акгиjiв (грн)

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'i декларанта (грн)

50.

51.

53.

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

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

:.lfiзених у звiтному роцi 
]

Н_омiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.: i

придбаних у звiтному роцi i

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) 
iкапiталу товариства, пiдприомства, 
i

о_р1_9нiзачiТ, у т. ч.: 
i

че9.1"lузв_iтному_рочi i
,.,...........,...........i.

Перелiк

СУма коштi" r" o""uffi
фНт:ч_"r"у9таI9рlх 

"

Н_9, 
l1un ?I1 BapTi_cTb цiн н их паперiв

розмiр BHecKiB о" ",;;;;; ;;;";;;;;
капiталу товариства, п iдприемства,'
органiзацiТ

Усього у тому числi за кордоном
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

,Щобровiльне страхування

55. i Недержавне пенсiйне забезпечення

56. j У_тримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

.Щобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

62 

' 

Ууlмання зазначеного у роздiлах lll-V майна

63. 
. 

Ло.lашення основноТ суми позики (кредиту)

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi эа кордоном

засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !еr<лlарацiт вiдомостей

/:

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

|1шilе 9значенi у роздiлах l|l-V витрати

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


