


Роздiл ll, Вiдомостi про доходи

Д Одер}iаl. (lapaxoBaНi) э у: i д}(ерел в yK!a Pi

С/u2.деряарого (iараt.зан.гс; ;ох.д7

Загальна сума сукупвого доходу, гривнi, чбьсч

05а
6, заробiтна ллата, iHmi виллати та винаrороди. Hapaxoвaнi

(виплаченi) декларанту в дпсв дно до yl/]oв трудового
або цивiльно-правового догавару ( KpiM вч п лаm,

, эа3наченuх у позuцilх 7, 8)

дохiд вiд викладацько'i вауяово-l творчо'i д]яльност
ме_ичi , лраi,и_,/ нс oynopLE}c, rё _/_]дв-о,о,
практики lз спорту

цб

9,

11.

,l2
допомога по безробiттю

ал менlи1з

14. спадщина

15 cTpaxOBl виплати, cтpaxoBl в дшкOдування. викупнl
суми та пенс Йв] виллати, що сплаченiдекларанту за
договороv с-ра) /BarHo FelepvaB-o-o гегс /-о-о
забезпеченвя та певс Йвого вlс,lаду

16 дох д в д в]дчуження рухсмого та нерухомого майl]а

17 дохд вд провадження пiдприеi,lниtlькс'i та незалежно1
професiйноi д яльностi

18, дохд вд вiдчуження цiнних папер]в та корпоративних
f рав

19 дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
кориaтуваввя) майна

, ,l| Ff]]]. доr.л с rH_- з_9знаU_ё!I v iоз]rliiях б i9) 1 9 11

5]с8

20



Б Одеожанi (HapaxoBaHl) з джерел эа межами Украiни декларанiом

В, Одержанi (нарахованl) э джерел за межами Укра'iни членами сiм'l декларанта

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А, Майно, цо перебувас у власностi, в оревд] чи на iHцoMy
,ia ELlicarl, Iёtлаг2р-э !? пal]_аб.- !. ra ,a"о 

^,1]:iira

],1 .qr}riодхева] сa.iт; i^рэ ча :;э..а]



Житловiбудинки

26

lнше верухоме
майно

Б Майно, цо перебува€ у власностi в орепд] чи на iншому правi користування

пёоел(обспв i м.цезнаходхенн, сб'спа пра]на адр€са)

Зел,lельнi д ляв ки

з0,

члев]в ciM'l декларанта

З1 Квартири

;З Зеtra],ьн:л]i;,]ки

Квартири



Сздо9ий (лаччий)

будинок

ЗЗ, Гараж

lнше нерухOм_о

д Транспортнi засоби. що перебувають у власностi, в оревдi чи на iншому правi корисryван9я

дец,лаоанта та витрати декларанта на x придбанчя rкори,тувення)

liарха/модель

(обсм цил вдр о д9иlуна, ryб, см пOrднсrь

дчиryна кВr,дозжtriа см)

Автомоб]лi
легковi

Автомобiлi
вавтажL]]
(спец]альнi)

37. Воднi засоби

Роздiл Iv. Вiдомостi про транспортнi засоби

Jii ,:]. i ]]]rr..j;li э



перелц rранспортних засобlв
Маркаlмсдель

(.6.м циг ядр g двя./нз юrб см.

пс;)жнсrьдвиrуна {Вr,довжина см)

Б, Транспортнi засоби що перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правi

42, Водн засоби

43, Г]овтрянiсудна

засоби

Роздiл v, Вiдомостiпро вtfiади у банках, цiннi папери та активи

Д, Вклади у банках,
деклара!та, та

цrпнl папери та iншiактиви, цо перебувають у власностi
витрати демаранта на придбання таких апивiв (грн)

користування членiв ciM''l декларанта

Автомобiлiлегков

Автомобiлi вантажн]
(спец альнi)

45

46.

47.

48,

49

вкладэних у звiтному рOц]

Ном нальна BapJicтb цi|1|" !un_?]", у 
.г]1, _ ] ,

придбанr4х у звiтво]йу роцi 
]

otl1l:9:!]ll'l
внесених у ?BiTHoMy роц50,

40.



Б Вчладиубанках U]чн папэои та iнцiаk-тиви ц]о пеD?бувають у влаaностj
членiв с]м i декларанта (грн)

ycboro l ут.UучиФi]а iордояоff

Сума KomTiB на рахунках у банках та iнших

ф]нансових уставовах

5з.

Номiнальва варт]сть ц]нних паперiв

Розмiр ввеск]в до стату,lного (складеного)
капiталу товариства, пiдлри€мства
орган зацi'l

54,

56

Добров]льпе страхування

Нед9ржавн9 !eH9ii]!9 ]абезпечення

Утрймання зазваченоlо у розд]лах lll-V майна

Гlогашення ocнoвHo'i суми позики (кредиту)

Погашення суми flроцентjв за позикою
(кредитом)

lHmi не зазначенi у роздiлах ll]-V витрати

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовiзобов'язання

А, Фiнансовiзобов'язання деfiаранта та iHmi його витрати (грн)

у тому числ за кордOномперФ { фrнансобйх rобов язань

Б Фlвансовi зсбов'язання членiв ciM''t декларанта (грн)

уrомучисл заiордсноvперел х фitsансовиr .обоб язань

61.

62

бз.

64.

Добровiльне страхування

-]едер), авре ге.с ,.е забезгечеF]9

Утримання зазначеного у розд]лах li -V майна

гlо а_Uе.ня осFовFо c/v,a -o',r' / / оеди-у)

Погашення суми процент]в за лозикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

l('|-, L,| /_L 1l I

/с/

59,


