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Розд!л !]. 8!домост| про доходи

5

6

А. Фдержан: (нарахован!) з ус!х джерел в !кра1н!

3агальна сума сукупного доходу' гривн!' у т. ч"

зароб!тна плата, !нш! виплати тз винагороди, нарахован:

, (випланен!) декларанту вщпов!дно до умов трудового

: або цив!льно-правового договору (кр|м вцплап,

: дох!д в1д викладацько!, науково1 п творчот д1яльноот|'
; медичнот практики, пнструггорсько| та суАд!всько;

практики |з спорту

9^сг {-(

9. ] див|денди, проценти

!

'!0. 1 матер:альна допомога

1'!' : дарунки' призи, виграш!

12. , допомога по безроб:тгю

'|3. . ал!менти

14' , спадщина

15 страхов! виплати, страхов; в!дшкодування, викупн!

. суми та пенс!йнц виплати' що сплачен! декларанту за

: договором отрахування, недержавного пенс!йного
. забезпечення та пенс!йного вш1аду

:

: -- ---- --

'1 Ац' : !,, .4- 4

16

17

дох.д в|д в1днуження рухомого та нерухомого майна

19

дох!д в!д провадження п|дприсмницько! та незалежно|
п роф-е_с!й н о| л !яль 

н ост1

дох!д впд в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних

дохпд в!д передан! в оренду (строкове волод!ння та/або

!нш! види доходцв (не зазнанен!у позшц1ях 6_19)

6ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта | ялен:в о;м 
'

у,г &

20.
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Б Фдержанп (нарахован!) з джерел за межами !кра;ни декларантом

Розм1р д0ходу

назва кра}ни

в '.оземь.й валют! | пеоеоаховаього ч г0ив!!

!

21

'1

!

Фдержан1 (нарахован!) з джерел за межами !кра|ни членами с1м'1 декларанта

Ро3м|р доходу

назва кра'[ни

в,ноземь|; валют! ! пеоера}овано_о у'ривн!

22

'.-



Розд!л !!!' 8!домост! про нерухоме майно

А йайно, що переб.увао у власност!, в оренд! чи на !нш0му прав! користування декларанта'
, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

ё
€ума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть
| 

{а !нше право

оренду чи

корио]ування

23 3емельн! дплянки

24' }(итлов! будинки

25 (вартири

26" [адовий (данний)
будинок

-!

3агальна площа

(кв. м )

м!сцезнаходженвя об'епа (кра'1на' адреса)перел!к об'еп!в



Б. !9айно, що перебувао у власноот|; в оренд! чи на !ншому прав! користування
член!в с:м' [ декларанта

3емельн1 д!лянки

30. }(итлов: будинки

(вартири

6адовий (данний)
будинок

|араж!

'-1|



Розд!л !\|. 8!домост| про транспортн! засоби

А 1ранспортн! засоби, що перебувають у власнос'г'!' в оренд! чи на]ншому прав|
кориотування декларанта' та витрати декларанта на'[х придбання (користування)

сума витоат (грн} на

__---;

!

!-1]
перел!х

гранслортних засоб.в

марк'модель (об'0м цил!ндр!в двицна. куб' см

потужн!сть двитна. квт довжина, см) оренду чи

на !нше правс

{ористування

35 Автомоб!л!
легков!

Автомоб1л!
вантажн!
(спец!альн!)

17 3одн! засоби

{1ов!трян!
судна

39 |нш| засоби

36.

з8"



7

Б [ранспортнп засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав!
користування член!в с!м': декларанта

| |о

40.

41 Автомоб!л: вантажн!
(опец!альн!)

42' 8одн| засоби

4з. [1ов|трян! судна

ц' !нш!засоби



А' 8клади у банках, ц!нн! папери та !нш| активи, що перебувають у власност}
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив!в (грн)

Розд1л !. 8!домост! про вклади у банках, ц!;сн! папори та |нш! активи

усього

*4,с;ас;

' } 4'}-о-Ё'{)
'?+- ;";'ф> у.: } 171 + г&'

,/

'у тому нисл! за корд0ном

[ума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах, у т, ч.:

46 ' вкладених у !в!тному роц! я *#,,
47. |ом!нальна варт!сть ц!нних папер|в, у т' н.

48. придбаних у зв!тному роц!

49 Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап|талу товариства' п{дприсмства'
орган!зац|}, у т ч''

50 внесених у зв!тному роц!

Б. 8клади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност|

52

(1

Ёума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф;нансових установах

Ёом:нальна варт!сть ц!нних папер!в

Розм!р внескпв до статгного (складеного)
кап]талу товариства, п!дприсмства.
орган!зац!}

член!в с!м'| декларанта (грн)

у тому нисл| за'чордоном |



Розд!л !!. 8!домост! про ф!нансов! зобов'язання

54

55

56

А Ф!нансов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

перел!к ф!нансових зобов язань усього у тому числ! за кордоном

57.

58,

59.

пере] !!к ф'ьансових зобов язань усього у тому числ! за кордон0м

оо !обров!льнестрахування

61. Ёедержавне пенс|йне забезпечення

62 !тримання 3азначеного у розд!лах !!!_!
майна

63. [1огашення ооновно1 суми позики (кредиту)

64. |-!огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

3асвпдную правил.ьн!сть зазначених у ц!й !екларац!'п в1домостей

,/./ - ,,р-, // /: эо //{ р


