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до 3акону -;.<: а - -:;:

''|]ро заса;.7 за:э5::а}::{;
| проти:_ - {33];_1-:.11''

в!д ? кз|:;; 2: --- року
ш! з2:6_';1

дЁклАРАц|я
про майно, доходи, витрати ! зоб9в'язання ф!нансового характеру

за 2о/3'''р1к

Розд!л !. 3агал:ьн] в!домост!

, 
'%*-',*-ф'< 

"-ФйФ4

(поштовий !ндеко, обласгь, район, населений пункт, ву'у!л. номер; буАинш, корпуФ' квартиш деотц'"_т]

Рш'ч
|шга,ш'#Ф-@/е'а1к,

ш/{?"/ва:'-
9лени с!м'1 де:с:аранта:

Реестрац!йний нонер обл|ковот каРтки платниха

податк!ы сер!я та номеР паспорта громадянина

укратни
пр!звище' !н!ц!али' дата народжёння

.*|
!



5.

6.

Розд1л !|. 8|дочост! про доходя

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х р|{ерел в }кра1н!

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

зароб[тна плата, !нш| виплати та винагороди,
нарахован! (випланен!) декларанту в!дпов!дно до умов
трудового або цив!льно-правового договору (кр|м

!

|

7 дох!д в!д викладацько|, науково| ! творно| д!яльност!,
медич нот п ракти ки, !нстру:сорськот та оудд!всько|
практики !з спорту

1 "'/у/р!*--**
1

;

;

'}#6от '' '_ -_*

1

1

!й]ъа;'клад';ьыййощо' в яких од;р,|(ано];;ЁйнФ зазна,{ен'ай Б6зи1ц;т доходи) 
"

8.

9.

10.

11.

12"

13.

14.

15"

авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац!{
майнових прав !нтелекгуальнот власност!:'

:

] див!денди, проценти

матер!альна допомога

дарунки, призи' виграш!

|

!

!

:

спадщина

ётрахов! вип лати, отрахов! в!д шкодува н ня, ви куп н :

суми та пено!йн! виплати, що сплачен| декларанту за
договором страхува н ня, недержавного пенс!й ного
з а !е з п 

9;1 9-1 
н я 1а 1е 19-| 

й 
! 9:о- 99?4у*

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

дох!д в|д провадження п|дприемницько| та незалежнот

| пофе { 19 9-14 
; я1г9 

1о-о; !

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

!

!

1

,

]

16.

17.

18.

19.

20. , !нщ! види доход1в (не зазнанен!у позцц|ях ф19)



/!ё
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/

0

]

Б Фдержан: (нарахован!) з джерел за межа,''и !кра|ни декларантом

8. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра1ни членами с!м'1 декларанта

наэва кратни

Ро3м!р доходу

в !ноземн!й валют!

22



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

а' -1

3емельн! дплянки

}!(итлов! будинки

(вартири

6адовий (данний)
будинок

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

м]сцезнаходження об'€па (кра!на адреса) 3ага']ьна ллоща

({в м)

[ерел;* об скт:в

сума витрат (.рв) на



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

3емельн!д!лянки

30. }(итлов| будинки

(вартири

€адовий (данний)
будинок



Розд!л 1!. 8!домост! про транспортн! засоби

А. [ранопортн! засоби' що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав|
кориотування декларанта, та витрати декларанта [1а {х придбання (користування)

Р|к випуску

35. Автомоб!л:
легков!

36. Автомоб!л!
вантажн1
(спец!альн!)

37. 8одн! засоби

38. [1ов!трян!
судна

39. !нш! засоби

сума витрат (грн} на

марк'модель (об'0м цил|ндр!в двиуна' цб. см,

потужн|оть двицна. квт, довжина, см)

перел!х

транспортних засоб!в



Б. 1ранспортн! засоби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на !ншому прав1

кориотування член!в о!м'1 декларанта

марка/модель (об'см цил1ндР!в Авигуна' куб. см'

перел!к транопортних засоб|в ! 
"отркн!сть 

двигуна, квт, довжина. см) | Р!к випхскт

Автомоб!л: легков!

Автомоб:л: вантажн!
(спец!альн!)

8одн! засоби

[-1ов:трян! судна

44' !нш: засоби



Розд!л !. 8!домо-ст! про вклади у банках, ц!нн! папери та !нш! активи

А. 8клади у банках, ц!ннп папери та :нш! активи, що перебувають у влаоност!

декларанта' та витрати декларанта на придбання таких акгив!в (грн)

у тому числ! за {ордоном

45.

46.

47.

48

49.

6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших

ф!нансових установах, у т. ч.:

вкладених у зв!тному роц!

}1ом!нальна варт|сть ц|нних папер!в, у т. ч

придбаних у зв!тному роц!

Розм!р внеск!в до статутного (окладеного)
каппталу товариства, п!дприсмства,
орган!зац::, у т. ч.:

внесених у зв:тному роц:50

Б. Бклади у банках, ц|нн! папери та:нш: активи' що перебувають у власност!
член:в с!м'] декларанта цгрн)

51.

52

э.'

перел!х усього у тому числ| 3а кордоном

6ума кошт:в на рахунках у банках та !нших

ф!нансових установах

Ёом!нальна варт!сть ц|нних папер!в

Розм!р внеск!в до статутного (окладеного)
кап!талу товариства' п{дприемства,
орган!зац!]



9

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

54. !обров!льне страхування

55' Ёедержавнепенс!йнезабезпечення

56. !тримання 3азначеного у розд!лах !!!_!
майна

57. [1огашення ооновно1'суми позики (кредиту)

58' [_1огашення оуми процент!в за позикою
(кредитом)

59. !нш1 не зазначен! у розд|лах !!!_! витрати

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

60' Аобров|льне страхування

61. Ёедержавне пено!йне забезпечення

62. !тримання 3азначеного у розд!лах |!!-!
майна

53' ' [1огаьшення основно'( суми позики (кредиту)

64. : погашення суми процент!в за по3икою
, (кредитом)

у тому числ| 3а кордономперёл.к ф!нансових зобов'язань

у тому числ! за кордономперел!к ф|нансових 3о6ов'язань

Розд!л !!. 8]домост! про ф!нансов| зо6ов'язання

3асв!дную правильн1оть 3азначених у ц!й !екларац!| в|домоотей

''я.{ '' с'7€2й,а'?а эо/? р


