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Роздiл ll, Вiдоrrостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перлiкдоходiв
Сума одержаного (нарахованоО доходу

декларантЕl членiв ciM'T

5,

6.

3агальна сума Gукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 6 2 , /,(tr<{
аробiтна плата, iншiвиплати та винагор#I_"9:ТЗlI i2/ 2 /-rО(виплаченi) декларанry вiдповiдно до умов трудового i// ,

або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm, i

ззц

зазначенuх

дохiд вiд виlсtадацькоТ, Hayкoвoi i творчоТ дiяльностi, i

медичноТ практики, iHcTpylcopcbKoi та суддiвськоi
праlfiики iз спорry

за(ладу, усганови тощо, в яких qдерж;tно

8.

9.

l0.

11.

12.

13.

,l5.

17.

18.

19.

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелеýуальноТ власностi

дивlденди, проценти

матерiальна допомога /2 tlc
дарунки, призи, виграшl

допомога по безробiттю

алlменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнiвиплати, tцо сплаченiдешаранry за
договором страryвання, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкпаду

дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого маина

дохiд вh провадження пИприемницькоi та незалежнот
професiйноТ дiяльностi

дохiд вh вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iнщiвиди доходiв (не зазначенiу позчцiях F19) з2r зZ /2 у/220.



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з ддерел за межами УкраТни декларантом

i ъ

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з ддерел за межами Украiни членами ciM'T дешаранта

На5ва кFiТи

Розuiр доходу

в нозеl.нlи валютl перерахованоrо у гривнi

22.

Роздiл lll. BhoMocTi про нерухоме шайно

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

Перелiкф'ектiв Мiсцезнахqдх(ення об'екrа (Kpaiтa, адреса) 3авльна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

прtцбання

у шаоliсrь

оренду чи

на iнuJe право

користування
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л.

38.

39.

Воднi засоби

Повфянiсудна

-

lншiзасоби

2о/7

Б. Транспорнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iнщому правi
користування членiв сiм'i декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилilцрiв двиryна, куб. см,

потlокнiсгь двиryна, кВт, довэкина, см)

Автомобiлi легковi

) a-.-,-t - 2оГ
/ 9о0 с.л з
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Повiтрянiсудна

Iншiзасоби

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнцli активи

А. Вклtади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аlсивiв (грн)

,l5.

,16.

47,

,l8,

49.

50.

Б. Вшади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi

51.

52.

ý}.

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

Сума кошrгiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (складеноrо)
капiталу товариств€t, пiдприемства,
органiзацii, у т" ч.:

внесених у звгному роцl

членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк Усьоrо у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ



в

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

59.

60.

6{.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне страхування 2оэ
Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту) /} zao
Погашення суми процентiв за позикою

Ф:длто_у)

lншi не зазначенiу роздiлах lll-V витрати

77 /о
;"*--

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'I декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань усюrо у тому числi за кордоном

Добровiльне стр€lхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиry) 7Jэ э
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

2 )-о2

3асвiдчую правильнaсть зазначених у цiй ,ЩекларацiТ вiдомостей

" 2З8 чь-7.ф,*-?-т 2о />{;


