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3, Посада:

4, Члени ciM'T декларанта:

Роздiл l. 3аrальнi вiдомостi

Прiзвище, iнiцiали, дата народхення
Реестрацiйний вомер облiковоi картки

платника податкlв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

W,ь;ц

/rё/С7tss,"

иевд
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

,l6.

17.

18.

{9.

Перлiкдоходiв
Сума одержаного (нарахованоrо) доходу

декr]аранта членiв ciMT

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч,: ,;)"/g0 69 бс0
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(влплаченi) декларанry вhповhно до умов трудовогоабо цивiльно-правового договору iкрiм'6iплаm,
зазначенuх у позuцiях 7, 8)

ц б э"l2 9ц оо0

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ праlтики, iHcTpyloopcbKoT та суддiвськоТ
прапики iз спорту

20.

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiтгю

cTpaxoBi ви плати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупн i
суми та пенсiйнi виплати, lцо сплаченiдешаранry за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадженнh пiдприемницькот та незалежноI
професiйноТ дiяльностi

дохiд вh вiдчркення цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохh вiд передачiв оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iншiвиди доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)
Ар

свА

R-к рtп



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

21,

Назва краIни

Розмiр доходу

в iхоземнiй валютi перерехованого у rривхl

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'i декларанта

22.

Назва краjни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованоrо у rривнl

Роздiл llt. Вiдомостi про нерухоме майно

д. Майно, що перебувае у власносгi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,

та витрати деrшаранта на придбання такого майна або на користування ним

23.

24.

25.

26.

Мiсцезнаходlкення об'епа (краТна, адреса)Перелiк об'ектiв

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

;

l:

п Fý
Ёý

Днl

п-lt

свА

р E,Il



lнше нерухоме
майно

29.

30.

3,1.

з2.

з3.

34.

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

Вiйсь



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

д. Транспортнi засоби, що перебувають У власносгi, в орендi чи на iншому правi користування

декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

35.

36.

37.

38.

39.

Сума витрат (грв) на

Марка/модель

(о6'ем цилi}црiв двиryна, цfi. см, потркнiсть

двиryна, кВт, довlкина, см)

Перелiк

транспортних засобiв

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воянiзасоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

{[ь, lгЁ,
i{исвд

ýЕъы
ý ,0рЕfi



Б. Транспортнiзасоби, що перебу""чч.у вlа9ност1,_1л:?_":дiчи на iншому правl

користування членiв ciM'T декларанта 
,

Марка/модель

(об'ем цилlrцрlвдвигрrа, ry6, см,

поту,lкнiсtь двиryна, кВт, доыl<ина, см)
tlерелiк транспорних засобiв

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

зг
Вlись
Днtпр

п-к



Роздlл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

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

4т,

49.

50.

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

5l.

ýl.

Перлiк Усього у тому числi за кордоном

Gума коtlлiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у. звlтному роцl

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звhному роцi

Розмiр BHecKiB до сгатугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звrному роцl

членiв ciM'T дешаранта (грн)

Перлiк Усього у тому числi за кордоном

Сума коtlггiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до сгатуrного (сшаденого)
капiталу товариства, п iдп риемсгва,
органiзацiТ

сАр
вА

в flпъlff
Дл l прJ

п-к

з"*;.ця



oro rrrp.rr l.fr
Перелiк фiнансових зобов'язань

у тому числi за кордоном

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах ltl-V майна

погашення основнот суми позики (кредиту)

|.1.99шенн1 суми процентiв за позикою
(кредитом)

lнtлi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного У роздiлах lll-V майна

погашення основнот суми позики (кредиту)

l]:зr9"r: суми процентiв за позикою
1кредитом)

2о j{p

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,щеrиарацii вiдомостей
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