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Розд]л !. 3агальн! в|домост!

1. [аспспо8а 0у:еая |3п|;/на

(пр!звище, !м'я, по батьков!' рео6грац|йний номвр обл!ково1 картки платника податк]в,сор;я та номер паслорта Фомадянина укра-}ни _ двкларанта)

2. |ч/!сце
пооживання:

: сй/'товий !ндекс, область, район, населений лункт, вулиця, номер: будинц, корпусу, квартири декларанта)
1
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3" [1ооад
а:

!лц;[с1псс/п ? ,тл пте7*2/1 /;аоьусц н11//12/й - Ё8н47рд,,ко2о

/апшап0п& па Бца&цупй 0;сс;с&со2 пайонш| аш/}08на а!?нц/а ?пп/,

4

.4'ч

{лени с!м'| декларанта:

€цп!нь зв'язц [!р!звище, !н!ц!али

Рвоотрзц!йний номер обл|ковот картки платника

лодатк!в/ сер!я та

номёр паспорта громадянина укратни

[а/!о6/ п /дспспо8 с'о
|Ёас'псро/ я с
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А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра1н!

первл!| доход!в

сума одер){€но,о (нарахованого) доходу

декпаранта член!в с1м'т

5. /а/2о7| / 09/// 2.1

6. зароб|тна плата, !нш! виплати та винагороди,
нарахован! (випланен!) декпаранц в!дпов!дно до
умов трудового а6о цив!льно-правового договору
(кр!м вцплагп. за3наченцх у позцц]ях 7. 8)

./?/2о//4 65 + 9ц,5|

т. дох!д в!д викладацько[, науково1 ! творно) д|яльност!,
мединно[ пракгики, !нструкгорсько| та судд!всько1
пракгики !з спорц

(назва 3акладу, установи тощо, в яких одар).€но (нарахованс зззначен, у ц!й позиц;т дохо ци)

8. авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал|зац!|
майнових прав !нтеле:суально1 власност!

9. див|денди' проценти

10" матер!альна допомога

,11. дарунки' призи, виграш!

12. допомога по безроб!ттю

13. ал1менти

14. спадщина

15. страхов! виплати, страхов! в!дшкодування, викупн!
суми та пенс!йн! виплати, що сплачен| декларанту за
договором страхування, недержавного пенс|йного
забезпечення та пено!йного вкладу

16. дох|д в|д в|днуження рухомого та нерухомого майь'а

17. дох!д в!д провадження п!дприсмницько1 та
не3алежнот профес!й но| д1яльноот!

18. дох!д в1д в!днуження ц!нних папер!в та
корпоративних прав

'19
|-|.// /|Ач

20. !нш! види доход!в (не зазнанен|у позшц!ях *19)
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Б. Фдержан! (нарахован|) з джерел за межами }кра|ни декларантом

назва кра]ъи

Розм!р доходу

в |ноз€мн!й валют!

21.

-
*

-#

8. 9держан1 (нарахован!) з джерел за межайи !кра|ни членами с!м'| декларанта

на3ва кРа1ни

Розм|р доходу

в |но3емн!й валют| пврерахованого у Фивн!

22.

;-.
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Розд!л |!|. 8!домост! про нерухоме майно

А. [т4айно,

декларанта
цо перебувас у власност!' в оренд

та витрати декларанта
користування

|чи на !ншому
на придбання
{им

1рав! користу
'акого майна

'вання

або на

первл!к о6'€к'!в м!сцвзнаходження об'спа (кратна, адреоа) загальна площа

{кв. м)

:: ,"',

придбання

у власн!сть

ат {:рн) на 
*

оренду чи

на !нше право

кориотування

2з. 3емельн!
д!лянки

24. }(итлов!
будинки

25. (вартири

26. 6адовий
(данний)
будинок

27. [араж!

28 !нше нерухоме
майно



Б' йайно, що перебува6 у власност!, в оренд! чи на |ншому прав| користування
член!в с!м'1 де:<ларанта

перел!к об'окг!в 
| ",".".*.*одження 

об'€кта 1кратна, адреса1 
| 

,агальна площа (хв. м) 
:

29. 3емельн!д!лянки

з0. }(итлов!будинки

-'
31. (вартири

з2. 9адовий (данний)
будинок

33. [араж!

34" |нше нерухоме
майно



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

А. ?ранс
кориотув.

портн! засоби, що перебувають у в
|ння декларанта, та витрати декла|

пасносг!, в оренд
)анта на |! придб

!чи на !нш0м'
ання (корисг1

[ прав!
,вання)

35.

перел!к марка,модель (об'ем

цил!н]1р!в двигуна' щб' см, потх$!оть двитна,

квт, дов)|с4на, см)

Р!к випуску

€ума ви' 'рат (грн) на

транспортних засоб|в
лридбання

у власн|сть

оренду чи

на !нще право

|(ористування

Автомоб[л!
легков!

<--

36. Автомоб!л|
вантажн!
(спец!альн!)

37 8одн! засоби

38. [1ов!трян!
судна

39. !нш[засоби

+\

о
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Б.1ранспортн! засоби, що перебувають.у власност!, в оренд! чи на 1ншому прав!
користування член!в с!м'| декларанта

пёрёл!к транспортних засо6!в
марк'модель (об'ом

цил!ндр!в двигуна' куб' см, потрн|сть

двитна, квт, дов)!с]на. см)

Р!к випусц

40. Автомоб!л! легков!

41. Автомоб!л!
вантажн[
(спец!альн!)

42. 8одн! засоби

43. [1ов|трян! судна

м" !нщ! засоби



Розд|л [. 8!домост! про вклади у банках, ц!нн! папери та ]нш!активи

А. 8клади у банках, ц1нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив!в (грн)

пёрел!к усього у тому числ! за кордонои

45. 6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах' у т. ч.:

46. вкладених у зв|тному роц}

47.

48. придбаних у зв:тному роц!

49. Розм!р внеск!в до статугного (сгиаденого)
кап|талу товариства, п!дприомства'
орган!зац!}, у т. ч.:

50" внесених у зв!тному роц!

Б" Бклади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи, що перебувають у власност!
член!в с!м'| декларанта (грн)

перел.к усього у тому числ| 3а кордоном

5,1. 6ума кошт|в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах

|09о, оо

52" Р!ом!нальна варт|сть ц!нних папер!в

5з. Розм!р внеск!в до статутного (складеного)
кап1талу товариства, п!дприсмства,
орган!зац!|

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

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

пврел,{ ф!нансових зфов'яэань усього у тому числ! за хордоном

54. !обров1льне страхування

55. !{едержавне пенс!йне забезпечення

56. !тримання 3а3наченого у розд!лах !|!-!
майна

57 [1огашення основно| суми позики (кредиту)

58. [1огашення суми процент!в за по3икою
(кредитом)

59. !нш[ не зазначен| у розд!лах |!!-! витрати

Б. Ф!нансов! зобов'язання член!в с|м'| декларанта (грн)

перел!к ф!нансових зобов'язэнь усього у тому числ| за кордоном

60. ,[обров1льне страхування

61. Р{едержа6'не пенс!йне забезпечен ня

в2. }тримання зазначеного у розд!лах !!|-!
майна

63. [огашення основно| суми позики (кредиту)

64. [1огашення суми процент1в за позикою
(кредитом)

3асв!дную правильн1сты зазначених у 
-ц!й 

,{екларац!| в!домостей

::.,;

;ё

,

14"1г<*,9 ао|?" р


