
't{*r^,t b,t- *ч
Gмg1*-* Wлrчфrl^-рч+л{_

Юп!^rпрй^,t4' Т' u/bbТcb г.а'l;
00&с.с]с

0Ы"пь^в"&; С С

t"^./r*
*.Я-, q,rJ.". Ыrпе;4rfuл- 

,

Ьry*v.ц '*пч.; n,^^ ,,Пr* а/]л^w(kL.-tлзt,J l "l

JЕдпl.,чъ 1Уr"^ц"* IСэ'"р,t,iЬцц
ll

ЫХ,v,*ЫVу.. tCI e-t xq7., /
Ьаьу.' пu(/gоfl"цWю,

Ж#r*;ЖtrЧ^ffi;КЩtr;
И-\СЧР vtЛlМL

"Д"ер,р тry1 vъа, :y*w* чДуrл
ОhРl,сlл4\Е w4!+ц-u-а ЫРм" е+-ел;

&ih^rэ^- 
" Ъц*ч-А qт.Ф;Vлл

of
йtОW elбz Ыв4",^э4{ yф т

,, Пуво *u*({r+r,* Ь^.а^6rr'.

&}, o/r, 8,oro,
l/

wl-,l.



Додаток
до Закону Украiни

"ГIро засади запобiгання
i протидir корупцir"

вiд 1 квiтня 207]:. року
N9 з2 0 6-VI

дЕклАрАцlя
про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за 2О /ý, piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

(прiзвице, iм'я, по батьковi, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiЫсерiя та номер паспорта громадянина Украiни - декларанта)

мiсце проживання,

(поштовий iндекс, область, район, населений пункг, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3, Посада:

4, Члени ciM'i декларанта:

yrpcr.pbw

i q^4r{. |:Р_В,   j

Реестрацiйний номер облiковоi картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

r

Ступiнь эв'язку

\



2

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

i l+ g 
- "М*h,жж урЁre#*!1я=:

i

i

12. i допомога по безробiттю
i**--*--*

13. i алiменти

] СУМи та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
i договором страхування, недержавного пенсiйного

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

iii:
18. i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i --- i i:ПРаВ i i \\ 

i

19. i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо i j 
ij користування) майна i -" ; ч__ 
i

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 4о эвs fl"3 flрs
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM 

'ёuплаm,

зазначенuх у позuцiях 7, 8)

f,3 Qао Lз ч,{а

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноi практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоТ
практики iз спорту

4o8

16.

17.

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii
майнових п рав iнтелекгуальноТ власностi

г---.

дивiденди, проценти ь--

матерiальна допомога ь зэз i\__

дарунки, призи, виграшi N\-

9 боt

спадlлина

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот
професiй ноТ дiял bHocTi



I 
ZO. ; iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)

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

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютI перерахованого у гривнi

21,

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютI перерахованого у гривнi

ll.

J

I

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

r\ч



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. МайНО, ЩО перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декпаранта,
Та ВИТРаТи декларанта на придбання такого майна або на користування ним

27, Гаражi

Перелiк об'екгiв Мiщезнаходження об'екrа (краТна, адреса)

3емельнi дiлянки

д
f

23.

24.

25.

26,

28.

Загальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

с,ь-6+ e*l

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно



Б. Майно, що перебувае у власhостi, в орендi чи на iншому правi користування

Мiсцезнаходження об'окга (краТна, адреса)

29.

Житловiбудинки

3о,,{ о,,}

3,1. Квартири

i"--"U-----*-"ý
i

l&,cr i

Jl.

,r,l

:

! Садовий (дачний)
; будинок

lнше нерухоме
майно

членiв oiM'T декларанта

ц

30.

34.

Перелiк об'екгiв 3агальна площа (кв. м)

3емельнi дiлянки

Гаражi
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36.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилtндрiв двиryна, куб, см. потlокнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

i

37.

39.

35,

38.



Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

;--i
-----i-------------

iъiii^--i**-**-- --*-****-*--j
i ъ
ii
:i-- i''***-*-----^-------l
;..-i
ii

---i.--------- ----.---i41.

Воднi засоби

lншiзасоби

42.

: Повiтрянiсудна

i

:

43.

ц,

користування членiв ciM' t декларанта

перелiк транспортних засобiв l ,об,ем цилiндрiв двиryна, куб. см, I BiK ВИПvСКv

пот}Dкнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Марка/модель

o_q_

^р

I

1

40,

%ур, ,? . ЗмL

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)



46.

47.

48,

49.

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

S,t. i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

52. i Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

53. i Роз.мiр BHecKiB до статутного (складеного)
i капlталу товариства, пlдприемства,
i органiзацii

у тому числi за кордоном

членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числi за кордоном

в

50.

Перелiк Усього

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

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацii, у т, ч.:

внесених у звiтному роцi

Перелiк Усього



Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

iii-ii V.л,"л"rrrо 2аtцаuАцпгп rr ппалiпяrr lll*\/ плайна i i i
i

Ъii

54.

55,

56.

57.

58.

59.

60.

61.

в2.

63.

64.

ii

, Погашення суми процентiв за позикою i ,, , 
I

i

:ii

1

у тому числi за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

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

i Добровiльне страхування

, Недержавне пенсiйне забезпечення ,

, Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна : 
i

,:_
, Погашення основноi суми позики (кредиту) : _ ,

у тому числi за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

,,4Q " Y*w?r".( zo (6, р

Примiтка , 1. ,Щекларацiя заповнюеться i подаеться особами,
зазначеними у пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та
особами, зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 1 1 3акону
УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ". При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 цього Закону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.

9

Усього

Усього


