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про майно, доходи, витрати ! зобов'язання ф:нансового характеру

за 20 {-ё'' р1к

Розд!л !. 3агальн1 в!домост!

: {щ;а*ха,ы ,./*7ъауг-а

(пр!звице' !м'я

2. й|сце

по батьков|' ресстрац!йний номер 0бл!ковот карт(и платни{а :с:а]&3 €с1я та номер паспорта грома]1янина укратн/ _ :к-а;&-а

проживання:

(поштовий !ндекс' область, район. населений пункт' вулиця' номер: будинку' к0рпусу' квартири декларанта)

4' !!лени о!м''[декларанта:

€туп|нь зв'язку пр|звище, !н!ц!али' дата народження

Ресстрац]йний номер обл!ковот картки платника

податк!в/ сер!я та

номер паопорта громадянина укратни

[1осада

на4а?-/4,{с&# уа/-авх* 2сду-а с-*а'ца)2/" {*са-:а

!#й'*.? } *аа/а;€"с+ т7"7'аа-а*а; /аа;4:аг-:.а;
/{ааа/асй $са</с:

€{2-еа{-4ъ /уа*ае* /щ-

/р44ёё€/ 7ф**ваг-а а.7,,



Розд|л !!. 8!домост1 про доходи

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в !кра[н

5

6

7.

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

зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди,
нарахован! (випланен!) декларанту впдпов!дно до умов
трудового або цив!льно-правового договору (кр|м
вцпла!'п, 3а3наченцх у позшц!ях 7, 8)

дох]д в!д викладацько!', науково!' ! творно': д|яльноот!'
медич но) п ракти ки' ! нструкторсько1' та суддпвсько'п
практики !з спорту

авторська винагорода' !ьш! доходи з: реал'за-,
майнових прав !нтелекгуа.пьно. 8[!?€п36-!

див:денди' проценти

матер!альна допомога

дарунки призи' виграш!

допомога по безроб!ттю

ал ! ме нти

опадщина

страхов! виплати, отрахов! в!дшкодування' викупн!
суми та пено!йн! виплати' що сплачен! декларанту за
договором страхування' недержавного пенс!йного
забезпечення та пено]йного вкладу

дох!д в{д в!днуження рухомого та нерухомого майна

дох|д в!д провадження п!дприомницько1 та незалежно1'
профес!йно! д!ял ьност!

дох!д в!д впднуження ц!нних папер!в та корпоративних
прав

дох!д в:д переда+! в оренду (строкове волод!ння
та| або користуван ня) майна

7 /а/6
'/6'/э

,{€-/аа ?'/э 5

(назва заша:у уга{ови тощо в яких о;ерханс -э:?.(:за!с) зазначен! у |1!и позиц|, доходи)

8.

9

!

,' 
,

11

1

12,

13.

14.

15

3//,

16

17

18

19

2о. !нш! види доход!в (не зазнанен!у позшц/ях 6*19) /}/р



Б. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра1ни декларантом

Розшр доюду

21.

8 Фдержан| (нарахован!) з джерел за межами

на3ва кра';ни

Розм|р доходу

в !ноземн!й валют!

22



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

А йайно що перебувао у власност[, в оренд! чи на !ншому прав: користування декларанта
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

сума витрат (Фн) на

ореьду ц'1

на !нше празэ

користуэаЁч9

2з 3емельн! д!лянки

24' *итлов! будинки

25 (вартири

€адовий (данний)
будинок

27 |-араж!

!нше нерухоме
майно

А -/ /{'

26

28

перел!к об'скт!в м!сцезнаходженья об спа (кра''{а адреса)



Б. !!|айно, що перебувае у власност|, в оренд! чи на !ншому прав! користування

й!сцезнаходження об'спа ({ра!'на' адреса)

3емельн! д!лянки

/э7а

}(итлов! будинки

(вартири

6адовий (данний)
будинок

|*араж!

!нше нерухоме
майно

член!в с|м')' декларанта

загальна площа (кв' м)



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

А }ранопортн! засоби, що перебувають у власноот!, в оренд! чи на !ншому прав!
користування декларанта, та витрати декларанта на [х придбання (кориотування)

сума витрат (грн) на

Р!к випуску оренду чи

на ,нше правс

користування

з5

36

Автомоб]л!
легков!

Автомоб!л!
вантажн|
(спец!альн!)

37. 8одн! засоби

[1ов!трян!
судна

39 !нш| засоби

38

перел!к

транспортних засоб!в

\!арка7модель (об'0м цил!ндр|в двицна' куб

потужн!сть двицна, квт, довжина' см)



Б. }ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !нщому прав|
користування член!в с1м"[ декларанта

марка/модель (об'см цил!ндр!в двигуна' куб] см'

потужн!сть двицна' квт' дов)кина' ом)

Автомоб1л! легков]

Автомоб!л] вантажн]
(опец!альн!)

41.

42. 8одн! засоби

4з. {-1овптрян!судна

!нш!засоби



А, 8клади у банках, ц!нн! папери та ]нщ]

декларанта' та витрати декларанта
активи, що перебувають у власноот!
на придбання таких аггив|в (грн)

Розд!л !. 8!домост! про вклади у банках, ц!нн| папери та !нш1 активи

у тому числ! 3а кордоном

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

46 вкладених у зв!тному роц!

47 |ом!нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т' ч :

48. придбаних у зв!тному роц!

49. Розм!р внеск[в до статутного (складеного)
кап!талу товариства, п!дприомства,
орган!зац!1, у т. ч.:

50 внесених у зв!тному роц!

Б. 8клади у банках' ц]нн| папери та !нш| активи,
член ]в с:м')' декларанта

гдо перебувають у власност!
\!Р!!/

у тому числ. 3а кордоьсц

51

52

53.

6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф!нансових установах

Ёом!нальна варт!оть ц!нних папер!в

Розм!р внеск!в до статутного (окладеного)
кап!талу товариства, п!дп риомства,
орган!зац!!'



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

54

55

56

А. Ф!наноов! зобов'язання декларанта та пнш! його витрати (грн)

пеРел!к ф!наноових зобов'язань )/сього у тому числ! за кордоном

!обров!льне страхуван ня

Ёедержавне пенс!йне забезпечення

!тримання зазначеного у розд!лах |!!_!
майна

[1огашення основно1' суми позики (кредиту)

[1огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

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

Б' Ф]наноов!

57.

58.

60.

61.

62.

!обров!льне страхуван ня

[1едержавне пенс!йне забезпечення

!тримання зазначеного у розд!лах !!!_!
майна

[1огашення

|огашення
(кредитом)

основно'г суми позики (кредиту)

' // -/аагн"22 эо /?р

63.

64. суми процент!в за позикою

3асв!дную правильн!оть зазначених у ц|й !екларац!)' в!домоотей

зобов'язання член1в о!м': декларанта (грн)

перел!к ф!нансових зобов'язань


