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Роздiл ll. Вiдомостi про Jiоходи

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованоrо) доходу

декJ]аранта членiв ciM'i

Загальна сума сукупного доходу, гривн|, у т. ч.: Je lзr, al
i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaнl
i (виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового

! або цивiльно-правового договору (KpiM вчплаm,

i дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
, ЙедичноТ практики, iнструкгорськоi та суддiвськоi
| практики iз спорту

а$ J/e - 6/

А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5,

6.

7.

8,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

paXoBlcTpaXoBl ування
; с!ми та пенсiйнi виплати, шо сплаченi декларанту за

i договором страхування, недержавного пенсiйного

i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних

i прав

i iншi видИ доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

Bl

(назва закладу, установи точ{о, в яких

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii
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дивiденди, проценти

матёрiальнЭ допомога 3 tlt. 60
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21.

В. од

22.

Назва краiни

ержанl
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi | п"р"р"о,"ноrо у rривнi
I

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

д. Майно, r.цо перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi ко.ристування декларанта,

та витрати дчйЁ";r;;а придбання такого майна або на користування ним

ii
23. i 3емельнi дiлянки : 

-

24. i Житловi будинки 
i

!фrоааi oii
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25. Квартири

26.
i

i СадовиИ (дачний)

i будинок

Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса)
Перелiк об'ектiв

Киевд
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи iа iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

31. l Квартири

j
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32. j Садовий (дачний)
будинок

33. i Гаражi

lнше нерухоме
майно
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;"*i, N/JИ""ocTi про,рч"пор,*i,""9бп

(об'ём цилiндрiв двиryна, куб, см, попD(нlсть

двиryна, кВт, довжина, см)

Перелiк

транспортних засобiв

Автомобiлi
легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. Воднi засоби

43. Повiтрянiсудна

ц lншiзасоби

користування членiв ciM'T декларанта

Маркаlмодель

(об'см цилiндрiв двиryна, куб. см,

поryжнiсть двиryна, кВт, довжина, см)
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Роздiл V. Вiдомостi про вlсlади у банках, цiннi папери та iншiактиви

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта.на придбання таких апивiв (грн)

45.

46.

47.

48,

49.

50.

51.

52.

53.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

i

; 
Номilальна BaRlicTb чjli1* 11трl?

i

i Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
! капiталу товариства, пiдприемства,
! органiзацiт

Перелiк Усьоrо у тому числi за кордовом

i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
i фiнансових установах, у т, ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацii, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числi за кордоном
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

54.

55.

56.

57,

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

ПерелiК фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення осНовноi сум1 позики !кредитР

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усьоrо у тому числi за кордоном

,Щобровiл ьне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання.зазначеного у роздiлах lll-V майна

. 
Погашення ocHoвHoicyмl позlllи (59елиту)

Погашення суми процентiв за позикою
: (кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,ЩекларацiТ вiдомостей
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