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РозtЦiл lI. Вiдомостi про доходи
i

А. Одержqнi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi
:

5.

6.

7.,

8.

9.

10.

11,

12,

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19,

20.

ýг

i

Перлiкдохфв
...\:ý1 i

i .;l

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'j

3агальна сума сукупНого доход}4, гривнi, у т. ч.: 2{ýýрgg JЦ аао
заробiтна плата, iншi виплати таiвинагороли, HapaxoBaHi
(вuплаченi) декларанry вiдповhно до умов трудовогоаоо цивlльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначецuху позuфях7, 8) .

Не -cra-ro ке zra &

дохiд вiд викла4ацькоТ, науковоТ i творчоТ дlяльностi,
медичноТ практики, iHcTpylcoPcbKgT та суддiвсько;
практики iз спорry 

i

Ёе ,lta-P /F€ ,zQ,ю

.]

дивlденди, проценти

{ /rg rg

допомога по безробiгтю

cтpaxoBl ви п1.ати | cTpaxoBi вИш*одуван ня, в и куп н i
суми та пенсiйнi виплатщ rЦо спfiачdнi дqкларанту за
договором страхування, недерйвного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу,

дохiд ви вiдчуження рухомого rд ,"руrоrого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот
професiйноТ дiяльностi ,

(/е 
"r** Ь ..r*

дохh вiд передачi в оренду (стрькове володiння таlабо
корисryвання) майна

iншiвиди доходiв (не зазначенi!. поэuцiях Ф19)
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Б.'Одержанi (HapaxoBani) . д*"р"п ," ,"*"" У*р

Flазва краТни

21.

жами УкраТни членами ciM'i декларанта

PФMip доходу

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме маино

23.

24.

25.

26.

Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)
Перелiк об'ектiв

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

l

Садовий (дачний)
будинок

Кис вд
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i]

lнше нерухоме
майно

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм'i декларанта

29.

з0.

31.

з2.

33.

34.

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

д. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правl користування

декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

Сума витрат (rрн) на

оренду чи

на tHUJe право

користування

Марка/модель

(о6'ем цилiндрiвдвиryна, куб. см, поlпкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

Перелiк

транспортних засобiв

'р,4l 7g {j &,Li- Йtr eeip,

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

ffr ,Ea,Pd)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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Б. Транспортнiзасоби,_lло 1"р:б_ц"рr_?.у 
власностi, в орендiчи на iншому правl

користування членiв ciM'T декларанта

40.

41.

42.

4з.

щ.

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(о6'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потрl(нiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

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

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

47,

49.

50.

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

51.

53.

Перелiк Усьоrо у тому числl за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.: лrе ,Jcll.ftl

вкладених у звlтному роцl t/( е24*э
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.: qР "{tй)
придбаних у звiтному роцi rlt ,ZdЪkl

Розмiр BHecKiB до статуrного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.: 2 ( ^/rаVk>

внесених у звtтному роц| Ца uсLёR>

членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк Усього у тому чисJ]l за кордоном

Сума коштiв'на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах 3 ? ,tса+€)

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв q е-- а/-а.kэ

Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
капiталу товариства, п iдп риемства,
органiзацii tl e ",f,LQё)
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

- 
;rb

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

54.

55,

56,

57.

58.

59.

60.

61.

в2.

63.

64.

3acBirylyro правильнiсть зазначених у цiй !еrслrарацiТ вiдомостей
(
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Усього у тому чисr]l за кордоном

tl € lilt f<:

ф't ,lё.(.?k-,

о i Jtсаk,
Погашення основноi суми позик, (*ред"М /1е ьd|||ф<,э

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншiне зазначенi, Й

f е ч{4QУеэ

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

Перелiк 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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