


Перелiк доходiв

Сума одерлGlного (нарахованогф доходу

декflаранта

5. заrальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: i ru?J/, а5 i 3ОýО Or///i

i заробiтна плата, iншiвиплати та винагороди, нар€жо"а", itrО?Ц /? 1305ООrJЦ i

i (виплаченi) деrшарнry вiдповiдно до умов т ового i

i або цивiльно-правового договору (KpiM вuппаm, i

i дохh вИ викладацькоТ, науковоI i творчоТдiяльностi, i

:медичнотпрактики,iнструlоорськотта дiвькот i - i _ 
i

i праlсики iз спорту

}rirrr.-rrrri.rr$r(!rФ

]

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi --

9. i дивlденди, проценти

матерlальна допомога

{1. i дарунки, призи, виграшi

12. i допомога по безробi

13. : алiменти

14. i спадщина

{5: cтpaxoBl виплати, cTpaxoBl вlдшкодування, викупнl
суми та пенсiйнi виплати, Gплаченi декларанту за
договором 0трахування, неде вного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

.-*

дохц вlд провадження пiдприемницькот та незалежнот
професi й ноТ д iял ь ноGтi

<_iдохlд вlд вlдчуження цIнних паперlв та корпоративних
прав

: кори вання) маЙна

т

i



д. Майно, що перебувае у власностi, в ореrцi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрfiи декларанта на придбання такого майна або на корttсrування ним

Перелiк об'екiв Мiсцвнаходхreння об'еtта ( на. адреса} 3агальна ]rлоща

(кв. м)

Сyrла в$трат {грн) на

пр ння

у власнlсть

оре}цу чи

на lнше право

Kopll аllня

Назва краТни

Розмiр дохqду

в iноземнiй млютi пере ваного у Фивнl

#*#
.Ёiщч(.21

Роздiл lll. ВhомоGтi про нерухоме маЙно





Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнiзасоби, що пербувають у власносгi, в орендiчи на iншому првiкориGтування

Автомобiлi
легковl

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Повiтрянi судна

i lншi засоби

i .-i

l lншl засоои i

Перелiк

транGпортtlих iB

Марка/модель

(об'ем цилitцрiв двиryна, кlý- Gм, п icTb

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випрку

Сума вштрат (грн) на

пр tlHE

у власнlсть

оFtlду чи

на lнше право

кори ання

Gщовий {цачний)
будинок

lнше нер)/хоме
маЙно

Воднi засоби



д. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власноGп

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акrивiв (грн)

:

i Роз*iр BHecKiB до статутного (складеного)

i капiталу товариGтва, пiдприGмства,

у тому числi за кордоном

Б. Вкпади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власноGгi

Б. ТранспОртнi засобИ, що перебУваютЬ у власностl, в орендi чи на iншому правi

корисryвання членlв ciM'[ дешаранта

Марка/модель

(обЪм цrtrriндрiв двиrрrа, цý- см,

по icTb двиryна, Ёт, дошкина, см)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнl)

Воднi засоби

Повiтрянi на

45.

4Е.

4т.

jl8.

49.

Перелiк Усього

вкладених у звiтному роцi

придбаних у звiтному роцl

-



52

63
капiталу товариGтвf , пiдприемства,
органiзацiт

членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числl з€l кордоном

Роздiл Vl. ВiдомоGтi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобовhзань у тому числl з€l кордоном

б4.

55.

66.

57.

б8.

60.

61.

62.

63.

64.

у тоitу чисJlл за юрдоном

o,z 20 /6 р.

r

I

Перелiк Усього

фiнансових установах

Номiнальна BapTioTb цiнних паперiв

Б. ФiнанGовi зобов'язання членiв ciM"i декларанта (грн)

,Щобровiльне стр вання

Неде вне пенсiйне забезпечення

-
Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (креди фффд-1ll,

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


