


2

5

6

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т, ч.:

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, j

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i ,roproi
дiяльностi, медичнот практики, iHcTpyKTopcbKoT та
суддiвськоТ практики iз спорту

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав 

iнтелектуальноТ власностi

дивlденди] проценти

матерiальна допомога

дарунки призи, виграшi

допомога по безробiттю
*-_*.'-,*_l-.__.,,,,,....,

алlменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодув;;;;:-;;;r;;;
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченiдешrаранту
за договором страхування, недержавного
пенсiйного забезпечення та пенсiйного вкладу

Jsг и/. l,{s ё?

(ЁаэЁа эакпаду,-УёiаЁоЁй iоЩоlЁ}liйi одёЁжано ]ijараiоьыо)-эаriачёЁiу'Цiй-поайЦii Доходи)
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Сума одержаного (нарахованого) доходу



з

17

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого
маЙна

, дохiд вiд провадження пiдприомницькоТ та
j незалежноТ професiйноТ дiяльностi

18. : дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та
i КОРПОРаТИВНИХ ПРаВ

19. i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння
l таlабо користування) майна

20,
1 ]ншi 

вили доходiв (не зазначенi у позuцiях 6-19) 
i

Б, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

/|
,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

А, Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правiкористування декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

"-..__-.-i__,.,

: Автомобiлi
: вантажнi
j (спецiальнi)

37, i Воднi засоби

i

----------i---

i

-..-*-*-:,--.'-'"--...

j

i'.*- j-..*-

i

--j---
---------i--,----*--_-,

i

j

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрjв двиryна, куб. см, поryжнiсть

двиryна| кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування



Б. ТранспОртнi засоби, щО перебуваЮть у власНостi, В орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

i

40. j Автомобiлi легковi

41. i Автомобiлi
: вантажнi
; (спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнlдi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Сума кощтiв на рахунках у банках та
iнших фiнансових установах, у т. ч., /tб gs{
вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т.
ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного
(складеного) капiталу товариства,
пiдприомства, органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi i i
]j

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

ф

Сума коштiв на рахунках у банках та
iнших фiнансових ycтaнoBax

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

51.

&l €ь
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53. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
: капiталу товариства, пiдприемства,
: органiзацiТ

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63,

64,

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усьоrо | у тому числi за кордоном

.Щобровiл ьне страхування

ii

i Недержавне пенсiйне забезпечення i

, Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна :

,Щобровiл ьне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погащення основноТ суми позики (кредиту)

i Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

z-

-ъ
(пiiпйё) *{ *uд*l 2о/5


