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дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати ! зобов.'язання фiнансового характеру
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2. Мiсце проживання vN/ .ru;F
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Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

Прiзвище, iнiцiали. дата народхення

4. Члени ciM'i дешаранта:

Реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiвi серlя

та номер паспорта rромадянина Укра'|Ьи
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роздiл ll. Вiдомостi про доходи
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17.
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19.

20.
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А. одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в УкраIнi

i Перелiкдоходiв

l

у т. ч.:
ъ

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

!rД"".:::jl |_:чаранту вiдповiдно до' умов трудовогоаоо цивlльно-правового. договору iкрiм'Бfпл"i,

дохiд вiд викпадацькоТ, науковоТ i творчоi дiяльностi,медичноТ практики, iнструкторськоI та суддiвськоi
практики iз спорry

Сума одерх<аного (нарахованоrо) доходу

декларанта членiв ciM'i

баrl ц /г//н,5V

Ба /t, // /5v//,rl

авторська винагорода, iHuli доходи .вИ реалiзацiТмайнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодуван ня, викупн iсуми та пенсiйнi виплатиi що сплачЪнi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiй ного
забезпечення та пенсiйного вЬаду

дохiд вiд вiдчуження рухомого Ъ нерухомого майна

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

i'вlйсьаj
iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованоfо у грианl

21.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'i декларанта

Роздiл !ll. Вiдомостi про нерухоме майно

Сума витрат (грн) на

Мiсцезнаходження об'екта (краIна, адреса)Гlерелiк об'ектiв

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

д. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
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30.

31. | Квартири
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32.

33

34. I lнще нерухоме
майно -/"

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

придбання

у власнiсть

35.

36.

37.

38.

39.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(о6'ем цилiндрiв двиryна, ryб. см, потркнiсть

двиryна, кВт, довхина, см)

Сума витрат (грн) на

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

]ншiзасоби

1Fr
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Перелiк транспортних засобiв
марка/модель

(о6'ем цилiндрiв двиrуна, куб. см,

потухнiсть даиryна, кВт, довrfiна, см)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Повiтрянiсудна

Б, Транспортнi засоби,_що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правiкорисгування членiв ciM'T декларанта

Воднi засоби

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

А. Вшади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

46.

47.

49.

50.

Б. Вшади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

51.

53.

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Сума коr.шгiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:
l

придбаних у звiтному роцi

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

внесених у звiтному роцi

Перелiк Усьоrо у тому числl за коOдоном

Сума коuлгiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статуrного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ
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Роздiл V!. ВiдоЙостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

57.

59.

6,t.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах |ll-V майна

Погашення основноi суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах ltl-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'i декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

,Щобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V,майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
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