


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

сума сдерханого 1HapaxoBaBoro) доlоду

А, Одержанi (нарахован ) з yciХ джерел в yKpaiн]

загальна сума сукупного доходу гривнl у т ч

заро6,на глаlа lH_U в,,1']ла,/ -а в/tsа-ОDОДl/ H.paloвari

lви,]лаченl] деклаоачту вiдговlдно до чмов тоудового

або цивlлDчо-гравового до-овору (/p,]r' вUлла14

зdЗнdченu\ yпalLruя\ / 8)

доrlд вд ви}гадаl_ььо', ]ayKoBol l-Booro дlqльFос-,,
медйчноi практики. iHcтpyKтopcbKoi та судд BcbKoi

Iра/ти-и з споо-у

матер]альна допоl,]1ога

дарунки призи виграшi

j9 , ",2L

)5, Ez t,

'l0

11.

17,

19,

12

1з

14

15,

алiменти

с,]ад _,{на

с] pavoв виглаги, cToa\oвl вlДЦкодУВачFq ВИкvпri

сумй та пенс йн виплати цо сплачен деl(l]аранту за

дЪrо"оро' "rра"у""п"я, 
недержавного пенсiйного

lабе.ге le-H" ,а гечr и-оlо вмаду

дО\Д в'Д Вlдч/ leн-c О/\оМО-о 'а чёО"4М, 'о ма;на

допомога по безробiттю

дохiд вiд провадження пiдприомницькоl та нёзалежноI

лрофесiйноi д яльностi

до\,Д вд вiДччхенгс _ll ,ни) .lапер в -а коDгоратr'вних

гоав

дох д вiд передачi в оренду (строкове волод нвя таlабо
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18,

користування) майна

5

6

7,



А Майно, що перебувас у власност в 0ренд чи на
та витрати декларанта на придьання такого

]вшоl\iу прав користування декларанта
пaаЙна або на користування вим

м.цеэнаходяен$ об ела i(paiHa адреса)



23

24

25.

2в

Земел"чlдlлqньи

Житлов]будинки

Квартири

Садовий (дачвий)
будинок

Гаракi

lнше нерухом-о
майно

Б Майно, що перебуВае у власностi, в оренД] чи на ]ншому прав] користування
членiв ciM'l декларанта

м счезяаходяення обопа ikpa яа адреса)

Житловiбудинки

Квартири



32 Садовий (дачний)
будинок

ЗЗ Гаражi

Jнше нерухоме
майно

Роздiп lv, Вiдомостi про транспортнi засоби

А Травспортнiзасоби цо перебувають у власностi, в орендiчи на ншому правi користування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi

Воднiзасоби

зU, loв трянI судна

декларанта, та витрати декларанта на ]i лридбання (користування)

Мар{а/модель

(об.м цил ндрбдвйгуна {уб см потивсrь

двлryна хВr, довжина. сr)

l

вантажнi
(спец альнi)



А. Вмади у банках,
декJ]аранта, та

утому числ за (ордояом

цiннi папери та iHmi аггиви що перебувають у власност
витрати декларанта на придбанrя таких апивiв (грн)

45.

46,

47-

48

49

LншихСума коштiв на рахунках у бавках та

ф]вавсових установах. ут ч]

вкладених у звiтному роц

ном нальна Bapтlcтb ц нвих папер!в, у т. ч :

придбаних у звlтвому роцi

Розмiр внескiв до статутного (складеноrо)
капlталу товариства, п дприемства
органiзацii, у т, ч

Б Травспортн засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на ]ншому правi

користування член в с]м'i декларанта

Мар€/ од€ль

(об.м цил ндр б двигуна *уб см

поrуянсть двигуна квт дов}ина см)

Автомоб]лi вантажнi
(спецiальнi)

42 Воднiзасоби

43, Повiтрян судна

ц. lншiзасоби

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у бан(ах, цiннi папери та iHmi активи

перелп трэнспортних засоб в

Автомоб л легковi

внесених у звiтному роц]



Б, Вклади у бан(ах, ц HHi папери та ншl активи цо перебувають у власност
член в сlм'lдекларавта (грн)

51 Сума коштiв на рахунках у банках та нших

фiнансових установах

52

5з.

Ном вальна варт сть ц нних паперiв

Розмiр внеск]в до стат}тного (складеноrо)
капiталу товариства, п дприемства
органiзац]

Перел к ф нансових эобоа язань

54,

55,

56

57.

58,

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у розд лах l l-V майна

Погашевня суми процентiв за позикOю
(кредитом)

59, lBцi не зазначен у розд лах lll V витрати

утомучисл за кордоном ,

60

61

бз,

64.

Добровiльне страхування

,-римаLнq ,}аз-а-е-о о / роз4iга, llL-V чаЙFа

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

Роздiл vl. BiдoMocтi про фiнансовi зобов'язання

А Фiнансовi зобов язання декпаранта та ншi Його витрати (aрн)

Б Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'I декларанта (грн)

Пер€лц фiнансових зобов язань

.l i"л*п
,i1 ijrllr|,-eL 2oib р

у rOMy чп.лl эа кордоном

утомучисл эа {ордоном


