Додаток
до Закону УкраТни
"Про засади запоб1гання
I протид)! корупцП"
В1Д 7 квпгня 2011 року
№ 3206-У1
ДЕКЛЛРАЦ1Я

про майно, доход*!, витрати I зобо8!язання сеансового характеру
._

за 2оЧ.й... рж

Розд1л I. Загбльн! в!домост(

1. Зд^к.х.г^ис

<ф<.п-1ц::и1уи&-

(гфтИиМк <,ц ватыйи, рттнйк**

х11&СШ^$*<-о~-

ЩФ*. ММпмм поданов/еери т»номер паспорта громадянина УчрЛт-де«лар»нга;

2. Мюце проживания:

;поштовиа»<Аею,!вбл<№1>' ;-аиом, населений пункт,,вулиця, номер: будинку, корпусу, «аартири декларанта)

з. посад»:

гсисЬщХи &К€&.их.2и ^~
у

$Х^йХб*и>~ +| ^ ^ ^ ^ / и л ^ Р & е & т е ^ Л

4. Члени ямт декларанта-

^р'ка&н.П
<Р&1а&&5г..

У

яг.

Роздт II. а;до.;.ост1 про доходи
А. Одержан! (нар&хоьын!) з ус1х джерел в УкраТн!
Сума одержаного (нараховамсс юдсд.
Лвр^.':1КДОХОД1В

декларанта

5. Загальна сума сукупного доходу, гривн!, у т. •-;
6. заробггна плата, мш! вит ими та винагоооди, нарахован!
(виплачен!) декларанту одповщно до умов трудового С 'Ч Л Ч1 / Л
або цившьно-правового
•правового договору (крш
(крм виплат, \ тч З'Ж, 7
зазнз чвних у позициях 7, в)
Д0Х1Д вщ викладацько'1, пауково'Г I творчот д|'яльност1, !
медично! практики, 1нструкторськоТ та судд'юськоТ [
праю ики 13 спорту
м

' рйва закладуТ^

авторська винагорода, ишл доходи В1Д реал1зацгг
майнових прав Ытелектуально! власност!
9. дивщенди, проценти
10. материальна допомога
11. дарупкя, призи, виграш!
12. дрпсмога по безроблгтю
13. ЭЛ1МБНТИ
14. спад^ина
15. страхов виплати, страхов; вщшкодування, викупн!
суми га пенсШн! виплати, що оплачен! декларанту за
договором страхування,..«державногопененного
забезпечення та пенайного вкладу
16. дохщ 81Д вщчуження рухомого та нерухо,/.«\ майна
17. дохщ Э|Д провадження шдприемницько! та н-ззалежнот
ПрофЗС1ЙНО'1 Д1ЯЛЬНОСТ1
18. дох1д вд вщчуження цЫн^л папер1в та корпсративних
прав
19. дохф, 8|Д передач! в ореиду (строкове волод;нля та/або
користування) майна
20. |нш! оиди доходе (не эазничеш у позифх 6-19)

О
д

•3
Б. Одержан! (нарахован!) з джерел за межами УкраТни декларантом
Назаа шрйпи

21.

-—

Б. Одержан! (нарагозан!) зджере,!

РозМ1р доходу

в 1ноземн1й валют!

перерахованого у гривн!

.

вежами УкраТни членами ам"Т декларанта
Роэнир доходу
в 1нозеин1й валют!

22.

•1

перерахоааного у гривШ

4
Рс:;д1л III. Вщсмосп про нзрухоме майно
А. Майно, що перебувае у власност!, з оренд! чи на Ышому прав! користування декларанта,
та витрати декларанта на лридбання такого майна або на користування ни;/.
Сума витоз
Пгрелш об'ект!»

Мюце-чиходження овала («рай.л, адреса)

Загальна площа
(кв. м)

придбаннк
у ВЛаСН!СТс

23. Земельж дшянки

сЦ
24.

Ж И Т Л О Ы буДИНКИ
-

/4.
25. Кварт ири .

26. Садоаий (дачний)
будиыок

27. Гаража

28. 1нше нь-рухоме
майно

_
,—

,—

-

/
Б. Майно, що переСувае у власност!, з оренд! чи на |"ншому прав! користування
члежв С1Г..Т декларанта
Лэралж об'етв

Ьсцезнаходжеиня осУсста (сри?на, адреса)

Загальна ллоща (ка. м)

29. Земельн! дтянки

30. Житлов! будинки

31. Квартири

32. Садовий (дачний)
будииок

33. Гараж!

34. 1нше нерухоме
майно

•к

Розд .л IV. Вщомосп' мро транспорты засоби
:

А. Транспорты засоби, т о перебувають у власносд в оренд| чи на Ышому прав! користування
декларанта, та витрати декларанта на IX придбання (користування)
——
11

Лй|дел1к
транспортних засоб1а

Марка/модель
|
(об'см цил'.идр1В двигуна, «уд. см, погужжсть |
А1.«гуна, кВт. довжина, см)
1

Сума витрат ,грп п в
ссг.^, ни
придбання
.->з -._е "заво
у власжсть

Ршеипуску

|

!

АВТ0и1Сб"1Л1,
легкоз!

[

|
1
1
;
:

1

^

Автомоб1л1
вантажн)
(спец1апьн1)
—

:

-

-

•

Водн! засоби
_

1

_'

_ .. .

!
\

Повп р$;Н1 судна

г—

,

1

1нш1 засоби

!

9

—.

!

—

;

/

/

?

Б..Транспорты засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на Ышому прав!
користування чла т с1м'Т декларанта

I

а/модель

I

Перелк т^анслортних засоб!а |

(Об'Е« Ц»Л;,|Д[. 1в двигана, куб.

см.
ПОТуЖЖСГо Д;-...1"> ;;а, кВт. довжина, см)

40. Автоглсб1Л1 легкое!

41. Авто(«об1Л1 вантажж
(специально

42. Водн)засоби

43. Повп|Л1Н1 судна

44. 1нш1 засоби

3

У

Р« випуску

Рогд1л IV. Вщомост! про. транспорты! засоби
А. Транспорты! засоби, що перебувають у впасносд в оренд! чи на Ышому прав! користування
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)
Лгрелнс
транспортних засобге

Марка/модель
|
(об'ем цил.ндр1В двигуна, куо. см, тпужнкяъ |
Аргуна. кВт, довжинз, см)
!

Сума витрзт ,.-р-п, па
р- випуску
п

35. Автомсб1Л1:
легкоз!

36. АвтоыобШ!
вантажн!

(спем1альн1)

37. Воды засоби

38. Повп ;.*;н! судна

39. 1нш| засоби

9
А

придоанпя
у власшсть

ссен;., ЧА
-.2

-1-е

\

~Ра80 }

\

6
Розд1Л V. Вщомост! про вклади >• Санках, цжж папери та жил активи
А. Вклади у банках, Ц1НН1 папери та \,ии\, що перебувають у власносл
! декларанта, та витрати дек/гаранта на придбання таких активов (грн)
1

|

Перель,

45. Сума КОШТ1В на рахунках у банках та
фжансових установах, у т. ч.:

\НШАХ

Усього

Г

у тому числ! за кордоном

.

~-

46. вкладених у звггному роц!

!

"•—

47. Номжальна вартють цЫн^х папер1в, у т. ч.:

!

—

48. придбаних у звггному роц|

•—

49. Розм1р внесш до статутного (складенсго)
каплелу товариства, пщприемства,
орган 1зацГ|, у т. ч.:

,

.
<—-

50. внесенлх у звггному роц1

,

Б. Вклади у банка;;, ц1нн1 папери та
активи, що перебувають у власносп
члежв С!м'Т. ^цкларанта (грн)
Перел!?.

I
!

Усього

у тому числ! за кордоном

51. Сума кошт1в на рахунках у банках та 1нц;их
фЫансових установах
52. Ном1нальна вартють ц н ы х папер!в
53. Розмр внесюв до статуп.сго (складеноги)
кашталу товариства, п1дп;Л!емства,
оргагизацГ!

<•—

г—

(

г!

О
у

РоздЬ VI. Вщомост; г.,... финансов! зобов'язання
А. ФЫансоь. зобов'язання декларанта та Ыш1 його витрати (грн)
Перелш фиансози;.

«бовязань

Усього

у тому числ! за кордоном

.

54. Доброьтьне страхуваннк
55. Недеркавне пенсмне заСкзпечення

•—Г

56. Утримення зазначеного у ооздтах Ш-У майма

.

57. Погашения основноТ сумл аозики (кредиту)

,
.
.——

.

58. Погашения суми процетль за позикою
(кредитом)

,-—
—-

59. 1нш| не зазначен! у роздшах Ш-У витрати
Б. Фжьнсов! эобов'яэзннн член!в ам'Т декларанта (грн)
Перелж ф1нансови>:

зобов'язань

Усього

у тому числ! за кордоном

60. Доброьтьне страхування
61. Недеркавне пенсШне заСсЗпечення

^_

62. Утрим&ння зазначеного у роздтах Ш-У майкз
63. Погашения основноТ сум/, лозики (кредиту)

—
,—

.-—

64. Погашения суми проценте, за позикою
(кредитом)

•

Засвщчую правил:.н1сть зазначених у цм ДекларацГГ вщомостей
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