


Роздiл lt. Вiдомостi про доходи

А, Одержанl (HapaХoBaHi] з ycix джерел в yкpalвi

5

6

Загальна сума сукулного доходу гриsн] у т ч

,rn66'TJa плаlа |нLU: в/пла-./ та в,'tlагородr' FараховаЬ'

ii.iiir""",, o"-"p"nry вlдлов,д-о до }мов -рудово'о

Йо uивtльrо,"равово-о доlовору rdolм €dлrа?
зазначёнuх Y пазчцiях 7, В)

.л,,. е л яиrладаl.Jь,о| Fayvoвol гвоОJо] Д,яЛЬFОС.',

;;;;;; ,;";"-" нс-р/к-орсо,(о та судд всDко

8 автооська винагорода l,t-, доходи вiд реалlзацLI

""",,'ОВИл 'РаВ 
'НТеrеП УаЛD'О| ВГаСЧОС-

ц оO2ч

10.

11

,1з

14

,l5

дивiденди, проценти

матер]альва допомога

дарунки призи, виlрацi

допомога по безробiттю

алlменти

спадцина

cтDaxoвi випла-и, crpaХoв, ВlДL]КОДУВапНЯ ВИКlПli

i""l i" n"na n.,"u.r"Ty цо сплачечl деРлаОаrТу За

оЬ]о"йо'u ",orrr""_rq 
Jедеохав,]оrо ге-( /ьо'о

!абезпечевня та пенсiйног0 вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

'17 дохiд вiд проваджевня п]дприемницькоl та незалежноi

проФес иьо, дiqльсос-,

{8. дох д вiд вiдчуження ц нних паперiв та корпоративних

16,

прав

19, дохiд вiд передачi_в оренду (строкове володiння та/або

коD/стувачня] маина

20. ншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

сума одержаноrо (нбрахоgаног0) дOходt

(Hаjвa за(ладi iсrанови тошо в я{d одерrаяо (нараховаяо) зазначенll цй позицiiдоходи)



Б одеряанi (HapaxoвaBi) з джёрел за меЖаМИ УКРа]ЧДЧ9!q]9I

l,.P"e"**,y,'',*

в Одержан (нарахован ) з джерел за межами Украiни членами ciM l декларанта

Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майяо

мi.!езчаходкевяя об.krа (Npa на адрэса)



23 Земельв дlлявки

24 Житловi будинки

Квартири

будинок
садовий (дачвий)

lнше нерухоме

29 Земельн] дlлянки

30 Житловiбудинки

Б, l\4айно, що перебувае у власностi в оренд]чи на iншому правi користування

З,l К8артири

членlв c!M'i декларанта

М сцезнаходяення об'опа ({ра]на адрфа)

27, Гаражi



ЗЗ Гаражl

З4, lвше нерухоме

А, Транспортнiзасоби, цо перебувають у власносli, е орендiчи на ]ншому правi корисryвання

травсlорlних за.оо а ] tООеq ц'ппдр'"дu",у*ч куо см потуянjсrы

двиrуна IBT довяина с{)

Автомобrлi
вантажвj
(спецLальн )

з7 Воднiзасоби

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

демара!]та та виlрати декларанта на ix придбання (користування)



Б TpaHcnopTHi эасоби, що пёребуваоть у власяостi, в орендi чи на iвцому правi

п.рел { rрэн.rоOrних ]афбlв

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Марка/модель

iобом цил]3др,вдвпryаа куь см

поrин]сть двиrуна, *вт. довхина си)

] 4З, Повтрянiсудrа

lнш засоби

Роздiл v. Вiдомостiпро вклади у банках, цiннiпапери та iншiактиви

Д. Вклади у ба!ках, цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi

декларанта, та 9итрати декларанта на придбання таких акrивiв (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

ф]вансових установах, ут ч:

вкладених у звilному роцi

Ном вальна Bapтicтb цiвних палерlв у т ч

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecкiB до статлного (складеного)
калlталу т авариства, пилриомства,
орган]зацii, ут ч,i

у r.му чи.л] за IордOном

46,

47.

48

49

50

користувавня членlв c]M'l декларавта

внесених у звrтному роцi

Воднiзасоби



r-

Б Вклади у банках, цiннi папери та iHmi апиви, цо перебуваюlь у власностi

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
кап]талу товариства, пiдприсмства,
орган]зацil

58. ПоlаU]ення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59, lнш не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

фiнансових установах

Номiнальна BapтicTb цiнних папер]в

перэл( фlнан.овиi зобов'язань

54 Добровiльвестрахування

55 Недержавнеленс]йнезабезпечення

56 Утримання зазначеного у роздlлах l]l-V майна

57, -]огаJе-ня ocroвro] суми 1оз!4ки ,кDедиту]

60

61

63,

м.

Добровiльве страхування

Недерt авне 1енсlйrе эабезгеLерlЁ

Утримання зазначеноaо у роздiлах lil-V майна

I-]огачJення ocHoBHo'i суми позики (кредиту)

у тому чиспl за хордоном

Поrашевня суми процевтiв за лозикою

начених у цiй Декларацii вiдомостей

членiв с м'I декларанта (грн)

,/iомучiсл закордовом

Роздiл yi, Вiдомосri про фiнансовi зобов'язаtlня

А Фiнавсов зобов'язання деклаоанта та iHmi Його витрати (грн)

пеrеп {Фнансових зобов язахь усього уrоsучисл за {ордозом

Б Ф]нансовr зобов язання члевiв сiм'Iдекларанта (грн)

3асвiдчую правильнiсть з

|5 " 5v"4uo zo /(р


