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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелtк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декJ]аранта членiв ciM'j

5

ь

Загальна сума сукупного доходу] гRивн|, v т, ,,,

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

JJ5l1, uo

/36fЗ,сь

а

10

11

вчплаm1 з_азнауенух 
_у_ цозцц!?х 7__r8)

дохiд вiд викладацькоТ, HayKoBoi i творчоТ дiяльностi.
медичноТ практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоi
практ,4ки iз спорry

-Ёзваз.*зад, }€rюштз!6 вяf,f,rqцф,ryах .о заi;аыlЕiвiйfiдоIод,

t.ta-e: ?Ль:3 допомога

]6PlHiia ПРИЗЯ ВИГРаШi

.]опомога по безробiттю12

1з

14

алiменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi i

суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi дешаранту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

i

лох|л вiл в]дчуження рухомо:о та нерухомого майна 
,

I

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ j

дохlд вlд вlдчуження цlнних паперlв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння

iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19) ц /J3, Jц



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

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl

21,

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

22,

Назва краiни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованоrо у гривнi
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Роздiл lll, Siдомостi про нерухsме майна

]l]]_] i.liC] i"lеРебУвас у власностi, в орендi чи tra |ншом,.,ггав 1,_,ijr,li],|\;,L]ir|..ii,lil;-*iiл.,]Ёl.:;t,i-_:
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Б Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

Перелiк об екriв | Мiсцезнаходження об'екта (Kpaiнa, адреса) l Зaгальна плоu]а (кв. м)

29. 3емельнiдiлянки ' -'

30. Житловiбудинки

З1 Квартири

Садовий (дачний)
будинок

33. Гаражi

34. . lнше нерухоме
l майно



Роздjл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

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

Перелiк

транспортних засобiв

Маркаlмодель (об'ем цилiндрiв двигуна, куб

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

см, потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)
придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

|-"

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднiзасоби _:-*:"_"::::

Повiтрянiсудна

l ъ



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

Марка/модель (об'ем цилiвдрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

i,

41 , Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. , Sбдg1 засоби

43 Повiтрянiсудна

44 , lншi засоби

користування членiв ciM'T декларанта



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

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

45

46

47.

48

49

Перелiн Усього у тому числl за кордоном

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

вкладених у звlтному роцl

Номiнальна варт!сть чiнних паперlвl у т_: ч__

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацii,,,У r: u,',,'''''''''

внесених у звiтному роцi

I f*'

50

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числi за кордонсм

51

ra

5з

CyMla коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Ном iнал ьна варт|сть Цiнних_пап-Фiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капtталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ
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54.

55.

56

fl обровiльне страхування

Нeдepжавнeпe1c|Йнeзабeзпeчeн11:
i

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V | _
майна i

Погашення ocHoBHoi сllми позики iкредиту) .
i

Погашення суми процентiв за позикою i

57.

58.

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього | у тому числi за кордоном

!обровiльне страхування60

61

ol

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V
майна

i,фB ,

Погашення основноТсуми позики (кредrгу) :

Погашення суми процентiв за позикою i --* i -* |

,iii!

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,ЩекларацiТ вiдомостей

iчdva fuM"o zo |{р

бз,

64.


