
пр0 мfiЙно, доходи,

Роздiп l. Зжъльr*t вtяgмостi

_ _*ffi,#.##-W._&хg "*., l*i*rs*, .fugажв*й# u r,

3- I1***да:
#{l,#,"*M-ppri*ф-x# q#рм

.*'#ýi, 'фй.^ -*

4. Членисiм'Т#Ёrаранта:

СткiхrrrgiЯ*ry

i.

l|i*ýa номq? й йлв*dl х в рт ки
платкика пýдаилsi с8рiя

та номер ласпорта гроrsа&янgн* Украiячl

Прiзмце, iнiцiали, яата нёроджЁння



А, Одержанiiнарахованi) з ycix джерел в YKparHi

Перел{к доходiý

Сума одерж*яоl* {,rар*:u;i**яitл: i ii?fri;a

дёкларанта

-l t'tj ll i' }'

заrальнl сума 
:укупн:,,],,.iY"ооу: l1ивн], 

v r ч, , i 4 ,$r_ 
-ff ý

заробГна плата, iншi виплатита винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умсý трудOвог0
або цивiльно-правOвого догсsору {KpiM вuплаm,

дохlд вlд викладацькоj:, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iнструrrорськоТ та суддiв*ькоi
пракгики iз спорч

Роздiл l}. Вiдомостi про доход}r

*(ЙаБа 
ЙЙdаr, tсiаПёЫ{fiiЦrj:*ОuuuОr*Пuu'{йаFеХirffпоFdэйаiёЁir йй-,iозfiцii,даiодrt-----

матер}альна дOпомога

дOпомOга по безробiтгю

алlменти

дарунки, призи, виграшi

J4. l спадщина

cTpaxоBt виплати, cтpaxoвl вlдцJкодуван ня, викупн i

суми та пенсiйнi виплати, цlо сf,Iлаченiдекларанту за
договOрOм страхування, недержавного пенсiйного
забезпечёння та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуrкення рухомого та нsрухомого майна i ** i

l дохiд вИ ýiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
. ПРаВ

i

: дохiд вiд передачi в орвнду (стракове володiння та/або
користування) майна

l*ri:"*liо,]одi:r"_т:.:Iеяjулозицяхu-lп' ,Yl//'/' '?iiy I

i



з

Б, Одержанl(нарахованi) э джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краlнп

РФмiрдоходу

в iноэёмi{й BaJ'юTi перерахоsаного у гривtti

21.

l

В. Одержанi (HapaxoмHi) з джерел за мех<ами Украiни члёнами ciM'T декларанта

Назва краТня

Poaiiip дохýду

в шýвемнlи,Ёýя,Фт.l перёрЕLtоааfi оrа, у. ФtiвHl



: : .]. l.:l 1l].,.llalii]iiii ].'!.

FамЙ tl*, Biýý}-iýýTý],itфёi ý*ýý*ý,iф, *W

ýрttý6аiлня

у..йасr.jеry



+лвнiв.giiviý,,жffiffiffi
,,,*ýl*liiы*i йоца {кв. ý}

3е**а;rънj'Еiя,*нкн

il

KB*pTiilpи

Гаражi

ifiýý.ýеррФпiý
м*йно

:

1

i
""-..,..,.i

!
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:,i--*,,",-,",;.,.:щ. -..;:, i: -.. - -

!||]],
.;-l.,,,.,,".i:.,;.*li;i",;a9-i;r;.]$;*+p"
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1фl:

'jiРоздiл lЕ Вiдомостi про TpaнcýopтHi засЕбп

А, ТранспоРтнi,gаооýи, ц{о пер€буВаютъ У Ела9нФЁ.гi,.В ореч чя на iншому пра*i юриrгуаання

деклараlга, тавитрати децiаранта нý Тх придбання {корисгування}

зý.

3ý.

37. Воднi аасоби

38. Повiтрянiýудна

з9. lншi засоýи

Пёрлiк
транспортн r4x 9а,собlв

Маркаlмод,ель

{об'ем цилiщрrвдвиryна, куб. см, поryжнiсть

др!tryна, кВт, доФкина, см}

PiK sI4пуску

Сума витýт (Фн} на

l орендучи
придбання l

. l на iяi,tjё лраsо
у Br}acil{ýTb J

l хери€тYtsання



Б^ Транопортнi засоби, що перебув8ють у власностi, в орендi чи на iншому правi

f6!.у , ##ý

41, Автомфiлi вэятажнi
{спецiЁльнi}

Воднi засоби

i]i||
i.'__*_*.* *_**__**,-*-*-*.--,-**-a_---.
!l;
]i,

Повhрянi судна

i-l
--,,,.,,...,,i.,.,.,,,,...,,,_ ,,,, .,..,, ,,,,,,,j

Iiji

lншi

--.'_"-.а,"ФDr,l,Ф!,r-r_--1

i
l
1

|;,-^

l
1

t
i -----

засоби i
*,....__.,,,,,,,, ,

i
i

i
й-^,-_,__.
!

l

,

користування член,iв ciM'T декларанта

Гlерелiк транспортних зосаýiз
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб, см.

пФтркнiсть д8иrуна, кВт, довжина, с,м)



|1||.,

lil

l активil

45.

46.

47,

48.

49.

у тому числi за кордоном

у тому чl4сr11 за кордонOм



роздiл vl. 8iдомостi про фiнансовi эобовпязання

А, Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати {грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

ý*бр*вiльне страхува}rяя

:

ý9, l lншi нg зазначенi у роздiлах lll-V витрати i

*4

:

]

i

i/. l
i

I

lо]

у тому числi за кордоном

Б. Фiнансоsi зобов'язання членiв сiм'i декларанта (грн)

Перsлiк фiнансоýих зобов'язань у тому числl за кордоном

ý0.

61,

ý?,

я1

64.

ýобровiльне страхування

**..**лiifiiiйёI*

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цi й ffекларацiТ вiдомостей

,эl -i л ё;ff!f#:fй: 20 ,-о 
р


