


А, Одержанi (нарахован ) з yciХ джерел в yKpaiн

5

6

Загальна сума су(упного доходу, гривяr у т ч :

зароб|,Jа, аа,а .]_L в/гга-и та в/iа-ооод/ -ара,овач
(виплачен0 демаранту аrдповiдно до умов трудовогс
або цивiльно правового договору rKp?M €Uлла,ф,
зазначенчх у позчцiях 7, 8)

до(lд в q винладаLько, "ayKoBol iтворчо] дi.лонос-i,
медично практики, iнcтpy порсь ко i та суддiвськоl
практики iз спорту

н {7;,-

0: t/{

9

10.

11

13.

14

15

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Сума одержаного (нараrсваяOго) доходу

1назвазаФаду усrбчовйтощо вяеlодеохаlо(нэраховаяо)зазпаченiуцйпсзицi доходи)

авторська винагорода. lншi доходи вiд реалiзац i
майнових прав iнтелеюгуально'l власвост

ДИВlДеНДИ, ПРОЦе.]ТИ

матерiальна доломога

дарунки, лризи, виграш]

допомога по безробiттю

ал менти

спадщина

страховiвиплати страхов вiдшкодування викуl]чl
суми
дOгоl
заб,А

та пенсlйнl виплати, що сплаченlдекларанту за
вором страхування, недержавного пенс]йного
зпечення та пенс]иного вкладу

дохrд вiд вiдчужеl.]ня рухомого та,нерухомого майна

ДО \ Д ВЦ rРОВаД!еН-q -]й 'p/cvF/Lo 'ol 'а -еЗаГе\ r О
-оофеL,Йноl д .лD-ос l,

дохiд вiд вIдчуже!ня ц нних паперiв та корпоративних
прав

дохiд в]д перёдач в ореrду (строкове володiння таlабо
{ори^тува_ч.\ Mai-a

iHmi види доходiв rнe зазначенiу позuцiях 6-19)

16

17



Одержа]i (HapaxoвaHi) з джерел за межами Украlни декларантом

Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

А Майно, цо перебуваб у власностi в оренд чи на ]ншому прав] користування декларанта,
та витрати декларавта на лридбання такого майна або на користування ним

Сума оиrрат (грн)на

В Одержанi (Hapaxoвaнi) з дх{ерел за межами УкраIни членами crM'i декларан,га

|,





32 Садовий (дачний)
будивок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

Роздiл lv, Вiдомостi про транспортнi засоби

А Травспортнrзасоби що перебувають у власност в оренд]чи ва iншому прав користувавня

Автомобiлi
вантажн
(спец]альн])

Водн засоби

декr]аранта, та витрати декларанта на ]х лридбання (користування)

марка/модель

(об ем qилвдрв двиrуна {lб сф потулнФь

двиrуна tBT довхина см)

38 Повiтрян судна

Автомобiлl
легков]



Б, Транспортвrзасоби, що перебувають у власностj, в оренд]чи на iншому правl

Мар{а/модель

(об'.м цил]ндOrв двЕгуна куб см

потуянrстьдвигуна rвr д.вяина .м]

Автомоб]л легков

Автомоб л вантажв
(спецiальнl)

Воднiзасобй

4З Повтрявiсудна

lи lнцIэасоби

Номiнальна варт]сть цiвних паперiв, у т ч :

придбаних у звтному роцi

РозN,liр внеск в до статутного (складеного)
капlталу товариства, пiдприемства,
органlзацll у т. ч,

внесених у звrтному роцi

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iHmi активи

А, Вшади у банках, цiннi папери та нш апиви, що перебувають у власност

декларанта, та витрати декларавта на придбання таких аfiивiв (грн)

45

46

48

49

Сума коштiв на рахунках у банках та lнших

ф нансових установах у т, ч.,

вкладених у звiтвому роц]

користувавня членiв ciм'[ декларанта

у тому сиспr ra ]ораоiоu

50

Пер€л{ rр.яспортних засобiв



Б. Вклади у банках цiнн] папери та iншi активи, що перебувають у власност

Сума (оштlв на рахунках у бавках та 1нших

фlнансових устанOвах

Номiнальна Bapтicтb ц нних папер]в

Розмiр BBecкiв до статутноrо (складеного)
кап]талу товариства пiдприомства
оргавrзацii

Роздiл vl, Вiдомостi fi ро фiнансовi зобов'язання

уrому числi]а {ордоноfu

54.

56

57.

58.

59,

Добровiльне страхування

Недержавве пенсiйне забезпечення

Утоимання зазначеного у розд]лах ]l]-V майна

гогаr_Jе,lья ocroв lO с/vи поз/{л (креди-,)

Погашення суми процент в эа г]озикоlс
(кредйтом)

]ншi не за3наченi у роздiлах lll-V витрати _ т
Б Фiнансов] зобов язання член]в c]M'i декларанта (грн)

Перелц фнансов,r зоб06 язаRь утом/ числ эа {срдоноs

60

61

бз.

64.

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначевого у роздiлах l]l-V майна

Погашення основно[ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
1кредитом)

3асвiдчую лравильнiсть зазначених у цiй Декларацi'i вiдо[4остей

членiв с м'[декларанта (грн)

у].мучисл за kордоном

А Фiнансовiэобов'язання де(ларавта та ]ншi його витрати (грн)

перел k фiзансозих зобов язавь

я
7-' z',/l,'r/,l', /, 20 /l р


