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Роздiл l. 3агальнi вiдомостi
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Ступlнr, зв язку

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкlв, серiя

та номер паспорта громадянина УкраТни

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
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А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

Перелiк доходiв

Загальна сума сукупного доходу] гRивн1, v r 
",_

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

дохiд вiд викладацькоI, науковоТ i творчоi дiяльностi,
медичноl' практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ
практики iз спорту

10 
. 

матерiальна допомога

11 дарунки призи виграш1

13 , алiменти

'l4. спадщина

i

15 i cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування. викупнi
суми та rlei,ciЙHi виплати, що сплаченi декларанту за

. договоро:и страхування, недержавного пенсiйного
l забезпечеi]ня та пенсiЙного вкJ,lаду

дохlд аlд вlдчуження рухомого та нерухомого маина

дохiд вtд провадження пiдприемницькоI та незалежноI
профес;и i,оi дiяльно_ст

дохiд вrд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вrд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciм'j
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16.

17

18
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Роздiл ]l, Вiдомостi про доходи

20,



Б Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Роэмiр доходу

Назва краlни
в iноземнiй валютi | перерахованоrо у гривнl

21
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В, ОдержаНi (HapaxoBaHi) з джереЛ за межамИ УкраТни членами ciM'T декларанта



г- Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

А. Майно. що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декJ,lаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23 3емельн д лянки

:

i -
I

i ъ

i-

24. , Житловi будинки

25. : Квартири

i

26. , Садовий (дачний)
. будинок

I---''----''"-- -,,

.-
: ч

27. , Гаражl

i

28. . lнше нерухоме
, майно

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

dа iнше право

користування



Б, lVlайно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iншtому правi користування
членiв ciM'T дек:rаранта

перелiк об'ектiв

29 Земельн д лянки

i

30. l Житловi будинки
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i { V- "--a---*,f*-*-^---/--, 
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i _
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ое*/О

3,| Квартири

32, Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

34. lнше нерухоме
майно



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

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

Сума витрат (грн) на

:

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

воднi засоби

Повiтрянi судна

lншi засоби

Марка/модель

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

двигуна, кВт, довжина, см)

] оренду чи
придЬання i

па lнше право
у власн|сть
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користування членiв сiм'I декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

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

I

i

:

40. i Автомобiлi легковi

41, Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. l Воднi засоби

i
i

i

43. l Повiтрянi судна

_

aъ-

44. . lншi засоби

ъ1



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

д, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностl

декларанта, та витратИ декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

lПерелiк 
l

l

45, . Сума KoLt,lTiB на рахунках у банках та iнших

. Фlнансових установах: у_т: u 
:

46, вкладених у звiтному роцi

47. Номiнальrlа BapTicTb цiнних паперlв, у т. ч.

I

48 i придбаних у звiтному роцi

49. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
' капiталу товариства. пiдприемства,

'ор_ганiзацil 
ут ч::

I

50. : внесених у звiтrrому роцi

Б tsклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностl

членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк у тому числi за кордоном

у тому числl за кордоном

51. Сума KtlLilTiB на рахунках у банках та iнших

Ф 1н 
а н со в и х уста н_о_в_ах

Н_омiнал ьна BapTicTb цiнних паперl"

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу тоt]ариства, п iдприемства,
органiзаt-tii

=
52

53
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3асвiдчую правильнiсть зазначених

.rfu*r/
-9,6,

у цiй пЩекларацiТ вiдомостей

lэ /)
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г-
Перепih фiнаhсових зобов язань

54 . Добровiльне страхування

55 
. 
Нелержавне пенсiйне забезпечення

56 Утримання зазна,ченого у роздiлах |]|-t/_ 
майна

.

57. . ПогаLlення основноТ суми позики (кредиту)

58. . Погашення суми процентiв за позикою
l (кредитом)

a-:]::

ъ

ll-

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

у тому числl за кордоном

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

Пере],]iк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

l,, ]]l)

: ll:

т

:]


