


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

д. одержанi (HapaxoBaHi) з yciХ джерел в YKpai'Hi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агальна сума сукупного доходу, гривнl, у т. ч i3}8
.--i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaХoBaHl

i (виплаченi) декларанту вiдповlдно до умов трудового

i або цивiльно-правового договору (KpiM вчплаm,

: зазн аченuх у позуцiflr 7, 8]

!.

i дохlд вlд викладацько'[, науковот i творчоi'дiяльностl, 
i

iйeдиЧHo.lпpаКтИкИ,lHcTpyктopcЬКo.lтаcyДДiBcЬкoji

(наЭЁа заклаДу; УСfаНоЁи iоЩо

10

11

16 дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

17 дохiд вiд провадження
професiй Ho'l дiял bHocTi

п iдприсмни цькоТ та незалежноl

18 i дохiд вiд вlдчуження цlнних
: прав

паперlв та корпоративних

,l9 (строкове володiння таlабо
користування) майна

2о. i iншi види доходiв (не зазначенi у позчцlях

5

6

7

+-

-_*

cтpaxoBi випл ати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнl

сум и та пенсiйнi виплати, шо сплаченi декларанту за

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

/ зY{



А, Майно,
та

що перебувас у власностi, в орендl чи на

витрати декларанта на придбання такого
lншому
майна

п paBi
або на

декларанта,
ним

користуван ня

кор истуван ня

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна плоцlа

(кв. м)

Б. одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Укра'r'ни декларантом

21

22.

одер
Розмiр доходу

-: l **r""",*, -л-.'в iноземнiй валютt 
I

Назва кра'tни 
l
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В. Одержанi (HapaxoBanl) , д*"р"п ," *"*u" У*

Назва краIни

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно



23,

24,

25.

26.
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i Квартири 

ii

i Гаражi

; маЙно
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29.

30.

31 .

Б. Майно, шо перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

членiв ciM''[ декларанта
3агальна плоша (кв, м)

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

3емельнi дiлянки

с---ъ_

Садовий (дачний)
будинок

27.

28.
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s |r-ъ__
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3емельнi дiлянки

Житловi будинки



i Садовий (дачний)

i будинок

Гаражi

lнще нерухоме
майно

i Автомобiлi
i легковi

i Автомобiлi
i вантажнi
i(спецiальнi)

д. Транспортнi засоби, що пер у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

декларанта, та вИ кларанта на lX придбання (користува,!,)

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, поryжнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на iнше право

користування
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспорт}li засоби

32

.I

i

€--;

'--
a-_*

r--_-

33.

,_

34

lb_

]F-

35.

36

37.

:€ъ*+

f-_-

(-=

€--
а#*

Воднi засоби
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38 Повiтрянa судна
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А. Вкл ади у банках,
декларанта, т?

цiннi папер и та iншi
витрати декларанта

активи, що перебувають у власностl
на придбання таких активiв (грн)

46,

47,

48

у тому числi за кордоном

49.

Б. Транспортнi засоби, rло перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правl

користування членiв ciM'l декларанта

40

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Перелi к транспортн их засобiв

Автомобiлi легковi

41 . i Автомобiлi вантажнi
(спецiал bHi)

42. : Воднi засоби

43. i Повiтрянi судна

lншi засоби

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви

Перелiк

сума коштiв на рахунках у банках та iнших
rhiнансових VcTaHoBaX, У т. Ч.:

Усього

вкла|ених у зрiтному_ p9_1l

Н9riнальна BapTicTb.цiнних па.п,р!,, у., u,:,

придбаних у звiтному роцl

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)

капiталу товариства, пiдприемства,
о,рга{9ачiт,ут ч: 

,.

внесених у звIтному роцI

J-+--



Б. Вкл ади у банках, цiннi пап9р и та iншi аlпиви,
член iB ciM''l' декларанта

що перебувають у власностi
(грн )

52,

53.

54.

55.

56

57,

58.

59,

iорганiзацii'

i Добровiльне страхування

льнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

60

61

62.

63.

64.

у тому числl за кордоном

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнцих
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв a,--__

Уоього

.Щобровiльне страхуван ня

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)
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3асвiдчую прав,
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