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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpatHi

Перелiк доходiв

Загальна сума сукупного доходу] гривнl у т, ,,,

заробiтна плата. iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,

дохiд вiд викладацькоТ, HayкoBoi i творчоi дiяльностi,
медичноt практики, iнструкгорськоi та суддiвськоТ
практики iз спорту

jl авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii'
ма й нових п рав iнтелекгуально i власн_остi

1 
,1 дарунки призиl виграшi

1;] допомога по безробiттю

,1 3 алiменти

1,| спадщина

"i 1; cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнl
суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницько[ та незалежноТ
п рофесiй ноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння,гаlабо
користування) майна

Сума одэржаного (нарахованого] д]ход

члеЕ!t] с п,1деклара нта
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20. iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

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

Розмiр доходу

Назва краiни
перерахованоrо у грив!ll

В. ОдержаНi (HapaxoBaHi) з джереЛ за межамИ Украtни членами ciM'i декларанта

Розмiр доходу

Назва кра"rни
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Б. Мёйно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

Земельнi дiлянки

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) Заrальна площа (кв, м)



Роздiл IV. Вiдомостi про,р"""чч,"i""9

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб, см, потркнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

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

Перелiк транспортних засобiв PiK випус(у

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

i

Повiтрянiсудна

lншi засоби

користування членiв сiм'i декларанта

Маркаiмодель

(об'ом цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)



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

у тому числi за ксDдс|,п1,1
Перелiк

45 Сума кощтiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах] у_т: ч:_

46 вкладених у зв|тному роцi

4,i Номlнальна вартtс-гь цiнних паперi": у,, 
",:

4i) придбаних у звiтному роцi

49 Розмrр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,

50 внесених у звiтному роцi

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

членiв ciM'T декларанта (грн)

5,1

r,]

53 a-

у тому числl за Nордс"] ,
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

э4

5{;

57.

lо

60

61

bl

63

64

Перелiк фiнансових зобов'язань

!обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах ]||-V_ 
майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

У ТОМУ ЧИСЛl За КОРДОtjОi,l

у тому числl за

i-" ------ -

I

Б, ФiнансоВi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

i

Недержавне пенсiйне забезпечення i -
i

Утримання зазначеного у розлiлах l||-V_ майна i -
I

Погашення основноТ суми позики (кредиту) : n

i

Погашення суми процентiв за позикою ; 
-(кредитом) 

'

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

д} 2э 4€


