
/{{

Аодаток
до 3акону 9кра|ни

''|1ро засади запоб{гштня
1 ш;оотид|? корупц1|''

в|д 7 кв1тня 2011 року
л9 3206_у1

д&клАРАцЁя
про майно, доходи, витрати | зобсэв'яэ;чня ф!нансового характеру

за 20 { !/- рак

Розд|л !' 3агальн| в!домост|

7-

/-

1 Ресстрац!йний номер обл!ково| картки

! платника податк!в/ сер!я

та номер паспорта громадянина }кра1ни

2 [\/!|сп :е проживання:

7

' {6суеу-енаа фсгуа !@цу^*

[1р!зз,,;с1о, ;г!,'.']? л14, д а-.-.']эрп']жэ|'!-:,]



5.

!

6. :

РоздЁ:э |0' $!д*алсз*т+ пр'* д0хФди

А. Фдержан! {нарах'ован!) з ус!;я дж*рел в !кратн!

перел|к доход!в

3агальна оума сукупного до}';)д:7 !} з} т']' 1; 
'

зароб!тна плата, !нш! виплати та ви]-!агс'!)0]]!4 !]аРзхоза'{'

(випланен!) декларанту в!дпов|дно до '/ь!0в труд0вог0
або цив!льно-правового д0!-0вору {нр'м е|)г!] а{ {]'

3а3наченцх.у по1шц!ях 7, 0)

дох!д в!д викладацько|, наук0в0; : т*'с:Ё'':*1 дц!ят;;ьг*;;с"г|,

медично] практики, !нструкт+эр:ьг:о: 1'а 6'7дд|всьг:о|

практики !з спорту

] сума одержавого (нарахованого) доходу

] Ае*ара"'а

5 20,5

7.

{20!5

16.

17.



Б. 0держан! (нарахован1) з джерел 3а межами }кра1ни декпарантом

Розм!р доходу

:



4

А. 1йайно, що перебувао у влаоност!, в оренд!чи на !ншому прав! кориотування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23. : 3емельн|д|лянки

24' : 
->1{итлов! будинки

'
1

'д;:

1

1

(вартири

26. ; 6адовий (данний)
будинок

1-

2т. [араж!

28. !нше нерухоме
майно

м|сце3находження об'окта (кра|на, адреса) 3агальна площа
|-!ерел:к об'ект|в



/[у

Б. [:|айно, що перебувае у власност!, в оренд!чи на !нш.:ому прав! користування
член!в с|м' п декларанта

перел|к об'егг!в | м!оцезнаходження об екта (кра}:та' адреса1 ! загальна площа (кв. м)

29. 3емельнг д!лянки

*итлов| будинки

31.

32. : 6адовий (данний)

34. : !нше нерухоме
: майно
1



6

перел!к

транспортних заооб!в

сума витрат (грн) на

А. [ранопортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! корисцвання
декларанта' та витрати декларанта на тх придбання (корисцвання)

марка/модель

(об'см цил|ндр!в двигуна' куб. см, потркн|сть

двицна' к8т' довжина, см)

Р1к випуску

35. . Автомоб;л|
: легков|

36.

37. : 8одн! 3асоби

38. , [-1ов!трян!судна



кориотування член!в с!м'т декларанта

перел!к транспортних 3асоб;в
марка/модель

(об'ом цил|ндр|в двицна, куб' см'

потужн!сть двигуна, к8т' довжина, см)

Б. 1ранспортн! заооби, що перебувають у власност!, в оренд1! чи на .ншому прав!

Автомоб!л! легков!

Автомоб|л! вантажн!
(спец!альн1)

8одн! засоби

[!ов!трян!оудна

!нш!засоби

- :';11']-!
::]

:!,:
:]:.-:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,.,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,.,:
:

1

:

:



Розд!л !. 8|домоот! про вклад1'! у банках, ц!нн! паперу: та !нш! активи

А. 8клади у банках, т1!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!

45.

46"

47.

48.

49.

6ума кошт!в на рахунках у бан:<ах та !нгших

Ф1нансових установах] у т: ч;:

вкладених у зв|тному роц!

Ёом!нальна варт!с_ть н1нних папер!в,

придбаних у зв!тному роцл

у'т ч

Розм!р внеск!в до статутн0го (складеног0)
кап:талу ! овариства, п!дпр:лсмства'
орган!зац:|, у т. ч.:

внесених у зв|тному роц!

5 3кпади у банках' ц!нн! папери та !нгт.':! :]ггив}'1, :":1о перебувають
члц}:з !в с!м'1 д.;1'31;*'а* ;"г; (;рн)

€ума кошт!в на рахун|(ах у банках та !нших
ф!нансовь,'тх установа}

Р{ом!нал ьна варт!с-ть ц!нних папеР!в

Розм!р гзнеск!в до статугног9 (ск'1а'цёно|'с})
кап!талу ]'оварис:тва, п !дп рисмства,
орган!зац||

у власност|

у тому числ! за кордоном

52

5з



9

(
1

1! /1;

РоздЁл Р|. 8!домост! ш1р0 ф!на*асов! 3Фбов'язання

54.

55"

56.

57.

58,

!обров:льне страхування

}'{едерхсавне пенс!йг:е 3абе3пе":ення

!тримання за3наченого у розд!лах |{!_! майна

[]огашення ..''"*', ]|;; ;;;;; ;;;;;,;')
|-!огашения суми прс:цент!в за по3икою
(крели;'ом)

|нш1не 3а3начен у .;;;,;;; ,, -,) 
-

59.

Б. ф{:+ансов! зобов'язаг.+э+я ч.;:ен!в с!:и,: декпаранта (грн)

перел|к ф!нансових зобов'язань

|__

3аов;д'*у!0 !'8РёБй.г1ьн|сть 3а3начен]4х у ц!й $екларац|} в!домостей

,^?а лс{2'$
-- 

(п{]{1:ио) --.
/1 э(,/э ао /5р

у тому числ! за кордоном



]0

|[ришт!т.ка.!.[\еклараг1|язаповъттосться!т11.}1ас..ть()яоообами,3азначеними}гункт|1;
п|дгункт! 

,,а,, п1,нкту : ,'",*Ё, ттертшо| с'гат'т[ 4' 'га особатли".'*"'*"]йй" в абзац! першому частини пер11]о1

статт] 11 3акону 9кратнй 
,,|1ро засали.^,"оь^]','' ! г,ро,ил{{ *.,1'у.!!';; т1ри ць-ому особами' зазначеними в'

абзаш! перш:ор|у час.гини пер!'гот с:тагг! 1 1 ц",.] 3акс:н1" в].гоштос'г! '.'^" 
,"",р" (вклаА!в/внеск1в) у декларац11

не за3начаю'гь()я. 
!]]!?'1с!]()р1/ч}!0 чс'рг.1ильною або 

'у_|:_::"'* 
ручко}о синього або

""'-"'"1"#;;,,;1ж#ж:Ё;;:#:'с 
в|;,ьт;е,,'.,''',,, в]!ссе|!их в1:.от,цоотей.

3. 9 позиц|.: ! у раз1, як1цо декларан'том -\/ 
зв!.гном1', рс:ш| ::м|*_тено пр|звиш{е, |м'я, по батьков1' спочатку

зазначас'гься .,,,* ,р1,'й.', ;'г,' *;о ба'гьковт' . у 'у'*''" 
- [1']!1ередг]с ттр!звглше' т'т'; я' п{: батьков;'

9кшцо декларант через сво| рел!г!йъг! перекояаг;':1 :11:::''ся 
в|д прийнятт:'-р:€]страц!йного номера

об"гг1ково] кар.гки ',']!".. 
подагк1п 

.'а ,о,!,,{с,,р],'в |1ро '|е 
в{цттов|лг:ий орг?-1! ]]оход{в_! збор|в ! мас про ше

в|дм|тку у пасг10рт1 громадя{1ина !тсра!т-ли, ''[1.',',,'р"'1| зазнача:о'ться сер!я та номер паст1орта щомадянина

9кра|ни' 
(а(!";'::т' п-:-т"г:з!'т п:/нкт)/ 1 приц"|тки |з зм|нами' внесеними

-:"т-::'цо |'; 3эв:оттопц 9г:ра{нт'т в|д 04'07'2013 р' 1х{ 406_!11)

3азначак}тьс::в:до;мосгт'1\одо.и|о}1я!1ро}!{иван}1я1ззазначеннямадреси)китлана4. }' г;озртц|] 2

к!нець зв!тного т::с':к1''

! ра:;1 як{1{с} н€*]ва ;с;-цм| :з|с';'ативн1'_'] ег;и''']р !;;'1Б] {р :

зм!ни, шо т':е в]'до€!рй'' :' '*'"'р'{ 
гр{-}мадяр1ин;1 }'лсра1'г::а

на Аат} заповнення дек']1арац]1'

т-:](:,: :т;* -.| 1;'..црс';саг )};!: |)]3) ]]азнала у зв1тному рош1

- дэкл;]1Ё}анта'., 
_ зазначасться тако-я( назва станом

6. } гт"э::итд!{ '1 3азтта':атоться в|::опа:;ст'! :;:дт;'';в1д:ц;' '1() 
3']з]!]:'

9кра|ни "|1рс:' э:]!'ад:т 'з;псб!г:''''т;ч ] г:г'';:' ; 
'::!{ 

: ' 'от !1;!"''

(.-.''+тт::

,1.ся11}!']' час'ги!!и першто? статт| 1 3акону

: п;:;:т,':|тт;та |з з:'ц1т+агди, внесе}|ими зг]дно 1з

-].!({'н['|!'{ }'к;:агн*'* в:д :4'05'20 13 р' \ 224-у1|)

засоб;' зэ-значак)тьс2 ли11]е ч' позиц]ях з7' 38' 42 \ 4з'

'л'.:::.' 'т :1р::,д!тк;: 1' релакш|| 3акону

"-:.::.:'; ,: ::.''; 14 05.?.013 р' 1"1 224-!11)

|]|1,,,' ', 
'1;)*.;п'],ч]. 

1.) '.64 эазнача€ться повне

н,,,,.! р'"^''',*^ орган|заш|й тощ0' 3 якими у

(прим!тку до|товт{е!!о пункт0м 11 
1 зг|дно 1з

|:}а:,'эгтст,* !кра{ни в!д 14'05'2013 р' 
.|'.1 

224-!|1)

5'!л*;:,и:'д!1]зазгг::чагться-;а.':ьт;-г:а]]'е[:,]1:';]']{{1'{]|,:;.ог-а!1';|

7. 8 | дт_:.цпост! про довя(и н)]' тра}{сг1ортг!о г 0

!:.|::} !|оо3;-!3-, 11а ]1ку пре'гендус дею1арант'

8.},р;:-з|в|!цсут.г:ссг1',|]{,".1!1|!хв!!{шш';сс';'.;гц;'ш|,1г:+;;.,.яо,,,.,,.1:,:11!!аБ|{.г;с;}.!ро!]ер1{.

9.8|доь.тосз.1шдодо;}!нансот'!!хсу!!1заокр-\''глюг..},1-ьоя,]'о:.1])т{Бнт.

[0. ! пс;;т! "перерахова!]ог0 у п3увн1' у позг::*!яз: 2] 
, :,]':.;:;];; ;#:;;:":":*н"$;"ъ:"ж

45 - 64 заз;1а!|а!0тьс, ы*'^ 
'..,{ 

:*а оф|гт!Ё+ним к\'1]соь{ '!1иР-!:1 /:.:'} в11

1-{ац|ональнимба*ттсс,м-\/кра!:гг:наде1]ьЁ}0]39;{€|]111*с[:!наг;,.:*згзс{о1-!е!].1ц1!.

] 1 [1спте "с:},',. "','*'т 1гргт) 1, "р']1:*:]1',:] :|',:-,:]'т;::;?!";; :: жнт:#;..;нн:Ё;
[:*ж;;-,;'*;-;] ;;1; ';-]];-, ].:],?:.] 

' 
|.]|1 

': 
:'" 

' 
,,-:'; , : !!,,)"'''*,,',,,.,, -'г :-тб': пе'г:в11ц1'1г 80 ти0' гривень'

('т1]'Р'1''' 1 } ;т;]'''м'';т;:'; ':' 
з:"'1;;ам;'" Б1{'3€ц?Ё1'1й{{ зг1дно |з

']:; "'"; 1]я}"' 1'';:::?;:';т '';: ;;* |;-< 20 |3 р' 1''] 224-у11)

1] !. !, п0.,!ях "!сЁ,с|0'' т;] ''1' то!1'; ';''т':-т| 
'"': 1''']']:;1]'

,'и*",у*', *я банк1 в, ! г-л штах ф| на'':::;]-1' 
г'--{) 

в' 1'Ф!ь3!{{ : в

декларанта ч[1 |{"пен1в йстгс) с':|шт [ наявн| в|дг:с-'в!дя1 в]лгтосггг*и'

1) ]1с;ст.':8]т'тн!('| ь :' 'ес'']г|||'(

3азначегтням'(;гги ]1 зал{)в1-{Ёг} 11я'

.'1,.:'п'|'_:с'г.: [; :;.:с;:з!]тзус:ться

|];, ]]",'':']'1;,1:;1]10'1(,||^ п'!1':*; ;р;ь

п|дписом деюцщанта та

1я-т:ра{г-тт; лорядку'

,];) !81/..;!г!';д|! '

:;1|1 1',{);1 '; {-'] ;'
1 3' Бл;з ; тъ:цт .т.е ь:;:ара : ;:'' 

]-} |'; г' 1'}'']'


