
9 , S\q 4ато^(я Яlоехаь(ьr,+о*,,

Зе-lаi,r* nT- О\\^Ч|ёЦц > Ь\ал.ч" \

г 
ёА Ба.ч ё ц i ч qё.r-ч ч+е !о ТГёТЬоtе

4О.aq\Ьцчеч Гол-ьчёго
/\лlВПРqЬt\\ цц> О*Р>t4пгё,}',

9'\"oib-b*i,] оLr...-'-J
bilb;.og1{ о. о,
b,.,oi Дq-q.л.( i 9 po_-nt-* ьiЬчч

I

ь(дч о ло ёТа\Т |, 4 Ьа,с_,эч9

л9ю., to ýqБого*r.t r hёл

ётьё)ртоtý CTaTT( 1 Ъýоо*9,
\

Ъqяьq

R Fо \Ббьё_ьёчч 9 I-tеРаЬ(Г'*,
\ \ \ tзороi..". От- оччr2ьёчч) Ьцq.лч"ПеlеЬ Бс> ч е ц,эi Ъс>Почоьл - -т*, - *

ь(л по:

оg(дом

q.Ёо ч

\ei ЪqеТосбьS\отье 9 чlоло м.ёцё
-l}.>-b(а*o ъгол.9 Ща',

^ТО'.ОД',.ёЧЪ\9 ПеlеЬ{t** i л^Ед ъ_,. ьллк(_ьцо л.о ьч^лбт ъ*-
о,^гч ьtюдцёвt+ я ьi-д,ойоете,\ ,цсr-л- ёёБ-ё Ь(-ЪП,ОЬ(-ЬЦО Л'О ý

toyJc ЗоРqiч,л о {\ро оччl+ёr+ч9 Ьцодчu,\\
l ооо-ýе ,.

2 \_!r,e_ocli я \ýет\ор\ з I-tоьлё,д9r+чч а ЭЧq\чц ,,

t ,, l , \
.е__ьп( 9 Лёц-\*р-.*it ' лро *l.>il+с, ., -ъJ;о-о* , ЬЧТtýтч,\

I l \ \ N .л ,

i аовоь\д ъq Чý 9

ф( чччео ього io1o.*-- еiз :sq D_сэ\ S г(= l
е-оцiq ý-qъ\\с-ч ýЬеетъА,л(i \ ДРсЬ'ое.оц{я ý-qT**-* рЬсетlАъ(i s ДРфо.

0S,aý. а_оlьт.



Додаток
до 3акону УкраТни

"Про засади запобiгання
i протидi'i корупцi'["

вiд 7 квiтня 2011 року
Nq З206-Vl

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

за2Q1Б piK

_ р,з:lззу, "з:ч"l__
1. Т)о.. -{],оr.- nt', _S, Q 1ъо{:,\4>ьr1 ь*.ч

1

\-Р,ЗВ/цеlмяпоба'ьNовlРеССIРа-ИdИИtsОМеIJОо'овоI-ёо. ,l-лаltsj.аполdгllВaеря,аtsоvеопас-орlагромаДяtsИrа\rОаr/ ДеКГаРаts'а

2. Мrсцепроживання

l (поштовий iндекс, область, район населений луt]кт вуJ,lиllя номер булинку. корпусу квартири деклаРанта)

3. ПОСаДа. i-с:д€>ьч\ч.Jr дс-рх.ё\Ъл.1"'п'' r,-.,ý.с\ч:ф \1'Ддi'\Ч
',\

ЦqГь_sДy .ч Ьъti^Ьцiц RFсьл; с,лýьс:с.тr ЧПР+Ъl, *ц1
\ 

*" 
l

г\ЪЦцчФго цU-Глq^ч
\

l

4 Членисiм'iдекларанта:
_._-l РееL]рац /Ё/л ноvер обгtково tаотчи

С.уп tsь Jts qзу/ l no ЗtsИЦе lF|-'аГи да]а чародлеt.|.я ПЛаТЬlrа ПО.f,аl JlB СеРlЯ 
l

а Ёомер паспорта ,ромадялйFа } коаld/ iLli
чс:яс,\,i": Ь''._,, "'л О.С. 

 ]

_Дочо.1 ,-_)^.-r. С.О_ 

Реестрац йний номер облlково картки

платника податкiв/ серtя

та номер паспорта громадянина Украlни
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Роздiл ll. В]домостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpatHi

Перелrк доход в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

де кл а ра нта член в ciM'i

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: бьъоt . s45

6

а_ 7g 46а.6ý

lаýЪЁЭ . ЕО

7 ,J Ё.еý , \+

8ьвБ4. g\

7

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вtдповiдно до умов трудового . .л

або цивtльно-правового договору riiii ";;;;;; Ь ýЪО е , Э 4
зазначенч\ у позttцiях 7, В)

дохiд вiд викладацькоl. Hayкoвoi t творчоi дiяльностi,
медичноl практики, iHcTpyKTopcbKot та суддiвськоi
практики iз спорту

(назва закладу установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначенi у цiЙ позицir доходи)

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii
майнових прав iнтелектуальноi' власностi

9 дивiденди, проценти

10 матерiальнадопомога

11 дарунки, призи, виграшt

12 допомога по безробiггю

13 алiменти

14 спадщина

,15 cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування. викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкJlаду

8

16.

17.

18.

19.

20,

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухоl\лого майна

дохiд вiд п роваджен ня п iдприем н и цькоi' та незале)кноi
професiйноi дiял bHocTi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iншi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-19)
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з д>керел за меI(ами Украitlи деклараl-{том

Розмiр доходу

Назва краlни

В. Одержанi (HapaxoBaHl) з джерел за межами Украi'ни членами ciM'i декларанта

Назва краlни

Розмiр доходу

в lноземнlи валют] перерахо8аного у гривнl

22

в tвоземнiи валютi перерахованого у гри8н

21,
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Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правl l<ористування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23. : 3емельнi дiлянки

24, Житловi будинки

25,

26

i

28. lнше нерухоме
майно

Перелlк об'ект в l\4iсLlезнаход>кення обскта (кра на адреса) Заrал ьна пIlоща

(кв м)

Сума витрат (грн) на

п ридбан н я

у власнlсть

оренду ч и

на iнше право

користува н н я
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Б. Майно, lло перебувае у власностi, в Qрендi чи на iншому правi користування
членiв ciM' t декларанта

Перелlк об cKTlB I NЛrсцезнаходжеttня об'скга (краlна адреса) Загальна площа (кв м)

29, 3емельнi дiлянки

30 Житловi будинки

i

31. : Квартири

4о. Б

ý9

32, , Садовий (дачний)
; будинок

33. Гаражi

34 lнше нерухоме
маЙно
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Роздiл lV, Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, цо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на tx придбання (користування)

Автомобiлi
легковi

36. Автомобtлi
вантажнi
(спецiальнi)

37. : Воднi засоби

Перел i к

транспортних засобiв

l\4a рка/мод ель

(об'ем цилiндрtв двигуна, куб см, потужнiсть

двигуна. кВт, довжина см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

п ридбання

у власнlсть

оренду чи

на нше право

користува н н я

lншi засоби
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Б. Транспортнi засоби, чlо перебувають у власностi, в орендi чи на iнщому правi
користування членiв ciM'l декларанта

l\4арка/модел ь

Перелiк транспортних засобiв ,пi.,пrr о по,rгrlчс yr;6 nll ] PiK випуску
1об см rlилiгtд;llв двигуна куб см 1 '"

потужнiсть двигуна кВт д<lвжина см)

40 Автомобiлi легковi

]

41, Автомобiлi вантажнi
1спецiальнi)

43.

44, : lншiзасоби

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

А. Вклади у банках,
декларанта, та ]

Перелiк Усього у тому числ] за кордоном

45

46.

47,

48,

49.

50,

Перелiк Усього у тому числ за кордоном

51, Сума коштiв на рахунках у банках та
фiнансових установах

52

53.

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдп рисмства,
органiзацii
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Перелiк фtнансових зобов'язань у тому числl за кордоноlv

54 Добровiльнестрахування

55 Недержавнепенсiйнезабезпечення

56 Утримання зазначеного у роздiлах lll*V майна

57, Погашення основноl суми позики (кредиту)

58. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом,1

lншi не зазначенi у роздiлах lIl-V витрати59.

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

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

60 flобровiльнестрахування

61 Недержавне пенсiйне забезпечення

62. Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

63. Погашення основноl суми позики (кредиту)

64. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

./.)\{

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей

,, '!Y Ъ ёFё Ъ{ 9
l

201Ь р
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