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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т.
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20.
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А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Сума одерханоrо (нарахованого) доходу

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

!"#",:::l. |:ч:|зlУ вiдповйно' до Ъо" трудового t? оt2
дохh вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,МеДИЧНОТ ПРаКТИКИ, iHcTpvlgJoocbKor iя .^lrлпi6лLDл'lvlgдy|f пu| llракtики, lнcтpylсгopcbкo.f та сУддiвськоТлрактики iз спорry

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiтмайнових прав iнтелепуальноТ власнЪстi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, вигращi

допомога по безробiттю

TPlx9Bi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнiсуми та пенсiйнiвиплати, що сплачЪнiдеrоаранту за
i:::::ryI _."р"хування, недержавною пенсiйного
забезпечення та пенсiйного ЪЬЙ'
дохiд вh вiдчр<ення рухомого та нерухомого майна

1охiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

lншl види доходiв (не зазначенiу позuцiях Ь19)
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В. ОдержаНi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T дешаранта

Роздiл lll. Вiдомостi про HeDvxoмe майно

lнш_ому правi користування декларанта,
майна або на користування ним

2з.

д.

Перелiк о6'€пiв

Сума витрат (грн) на

МiсцфнаходI@ння об'епа (Фаiна, адреса) | 
3агальна плоча

| (кв. м) придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

3емельнiдiлянки

-

Житловiбудинки
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lнше нерухоме
майно

29.

30.

3r.

32.

33.

и.

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
оудинок

lнше нерухоме
майно
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

Д. Транспорнiзасоби, що перебувакгь у власностi, в орендiчи на iншому правi користування

35.

з6.

37.

38.

39,

декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (корисryвання)

Перлiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилilцрiв двиrуна, tty6. см, потуlкнiсrь

двиryна, кВт, довr<ина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

!нtлiзасоби
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Б. Транспорт"' .".oU", *"o*:з:9l:::::.,lll?,:io"ri, в орендi чи на iншому правiкорисгування членiв ciM'T деиаранта

40.

41.

42.

43.

ц.

Перелiк транспортних засобiв
Мархrмодель

(о6'ем цилirцрiвдвиrуна, куб. см,
пот}Dкнiсть двиryна, кВ1 довlкина, см)

Автомобiлi BaHT€DKH|
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повфянiсудна
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Рqдiп Y. Вiдоuостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А ШЕш у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
двзlаранта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)

а.

49.

50.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

5r.

53.

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

qЕшштЬ на рахунках у банках та iнших
(itаrtювttх установах, у т. ч.:

вЕlадених у звпному роц1

Номiнальна BapicTb цiнних паперiв, у т. ч,:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до сгатугного (сшаденого)
капiталу товариства, пiдп риемства,
органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Сума кошrтiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ
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роздiл vt. Виомостl про фiнансовl зобов'язання

Перелiх фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

flобровiльне сrрахування

Недержавне пенсiйне забезпечення

утримання зазначеного у роздiлах ltl-v майна

ПогашенЁя основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
1кредитом)

lнщi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)
Перлiх фiнансових зобов'язань

у тому числi за кордоном

flобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
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3асвiдtlую правильнiсть зазначених у цiй,ЩекларацiТ вiдомостей
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