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Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiкоsоj картки

платника податкiвL/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi
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авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
..лйuааuw ппая lнтапепчальнот власностi

дивiденди, проценти
.

мятеоiапьна допомога 3,iLl,

допомога по безробiтгю
.

алiменти

спадщина

cToaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi

;й;;; пенсiйнi виплати, lцо сплаченiдекпаранry за

дьrоворо" страхування, н едержавного пенсi йного
еiйного вкладч

похiл вiд вiдчyження рухомого та нерухомого майна
16.
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19.

20. iншi види доходiв (не зазначвнi у позчцiях 6-19) -n#y, Ьs,
!/-o"qtg9
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заробhна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoвaHl

i"Йпл ачен i) декпаранry вhповiдно 
_ 
до у,Lч:.,рI*::;'у

)оо цивiльно-правовЬго договору (KpiM вuплаm,

зазначенuху пр1уцiFх 7,8) 
,

дохiд вiд викладацькоi, науковоI i творчоI дiяльностi,

медичноТ пракики, iHcTpyrcopcbKoT та суддiвськоТ



Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами УкраТни декларантом

р*д'rлlll. вЙо.,i np9 "зf"о,","Й*
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24.

25,

2ý.

Мiсцезнаходlкення о6'еýа (ФаlЪ6, адреса)
Перелiк о6'епiв

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки
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lнше нерухоме
майно

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi корисгування
членiв ciMlT дешаранта
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Перелiк транспортних засобiв
Марка/модмь

(об'ом цилiltдрiв двиrуна, ку6. см,

потуrоrЬ двиryне, кВт, дов,кина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

/??f

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, qiннl папери та iншi активи ]

47.

49.

50.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iнrлi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

5l.

53,

Перелiк Усього у тому чисJ,li за кордоном

Сума кочrriв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.: l_

внесених у звhному роцi

Перелiк Усьоrо у тому числi за кордоном

Сума коштiв'на рахунках у банках та iнtших

фнансових установах ' _
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ
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А. Фiнансовiзобов'язання дёкпаранта та iншi його витрати (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усьоrо у тому чисrli sа кордоном

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

lншi не зазначенiу роздiлах lll-V витрати

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовl зобов'язання

Перлiк фiнансових зобов'язань

,Qобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роэдiлах lll-V майна

зазначених у цiй ýекларацiт вiдомостей
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Б. Фiнансовi зобов'язання членiв оiм'I дешаранта (грн)

у тому числi за кордоном

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

3асвiдчую правил
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