


Перелiк доходiв

Супла одержаного (нарахованогФ доходу

декгlаранта членiв ciM'i

1rr*.1r, "ума 
сукупного доходу: грив"l: у r_ *_:

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди,
HapaxoBaНi умов
трудового а

ý4 ýýо,зч {га5,4Е

ý4 gýо,3й 48

дохlд вц викгlадацькот, науковот i творчот дiяльностi,
медичноТ практики, iнструlсгорськоТ та суддiвськоТ
практики iз Gпорту
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ie .!l-rл]r

майнових прав iнтелекгуальноI власноотi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

алiменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cтp€lxoBi вИшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вlffIаду

дохiд вiд вiдчркення риомого та не омого майна

дохiд вiд провадження пiдпривмницькоТ та незалехноТ
професi й ноТ д iял bHocTi

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

9.

10.

{t.

12.

t3.

14.

16.

1Ё.

1т.

i Дохiд вiд вhчуDкення цiнних паперiв та корпоративних

i прав

i дохiд вiд передачi в оренду (sгрокове володiння та/або

i користування) майна
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Назва краТни

Рсзмiр дохOду

в iноземнiй валютi перерахованогý у гривнl

trl.{ r.ryrr.r*

Роздiл lll. ВiдомоGтi про нерухоме майно

А. Майно, шо перебувае у власностi, в орендi чи на
та витрати декларанта на придбання такого

iншому правi користування декларанта,
маЙна або на користування ним

Перелiк об'еmiв Мiсцезнаходл(ення об'екга (краТна, адреса) Загалtьна площа

(кв. м)

Сума витрат (rрн) на

пршдGання

у власнlсть

оренду чи

на lнце право

кор}rcryвання

3емельнi дiлянки23

:
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}Кlггловi будинки

л,,,tbU Квартири

Садовий Иачний)
будинок

27. ! Гаражi

28" lнше нерухоме
майно

i 
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2в,

Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iншому правi корисгування
членits ciM'T декларанта

Перелiк об'ехтiв l Мiсцезнаходження о6'екта (краТна, адреса} Загальна площа (кв. м)

29. Земельнi дiлянки

:Ё*

30. Житловi будинки i



r

Квартири

33. i Гаражi

lнше Hepyxotлe
майно

декларанта, та ви

Автомобiлi
легковi

Роqдiл lV. Вiдоhrостi про транспортнi засобш

Перелiк
транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. ch|, п HicTb

двигуна, кВт, довжина, см)
PiK випусжу

Сума BllTpaT (грн} на

придбання

у власнlсть

оренду чи
на lнше

право
користування

Q{
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32 Садовий (цачний)
будинок
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38

37

tsоднi засоби i--"-^-.

lншi засоби

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

Автомобiлi легковi

Воднi засоби

2

lншi засоби

А. Вклади у банках,
декларанта, та

цiннi папери та iншi
витрати декларанта

активи, що перебувають }/ власноотi
на придбання таких акгивiв (грн)

4ý

47

користування членiв ciM'T деклтаранта

Перелiк транспортних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiЕ двиryна, куб. см,

п icTb двиryна, кВт, до8жина, сп,t)

PiK влrпуску

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

У TOFclY ЧИСЛl За КОРДОНОН

Автомобiлi вантаяс{i
(спецiальнi)

Пов[трянi судна

вкпадених у звiтному роцi

Суrла ко iB на рахункж у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч..

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:



Розмiр внескв до статутного (складеного) 
i

кдпггЕlлу товариства, пiдприGмGтва, 
i

' о--

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

52

53

членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числl за кордоном

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та

у тому числl за кордономПерел iK фi на ноових зобов'язань

iншi його витвати (грн)

54.

5ý.

б6.

57.

58"

б9.

60.

6{.

62.

G3.

64.

у тому числl за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

3асвiдчую

I

Сума коштiв на рахунках у банк€lх та iнших
фiнансових установах

Усього

Доб ровiл ьне стр€lхува н ня {Ёо
Недержавне пенсiйне забезпечення .-'

Утримання зазначеного у роздiлах lIl майна

Погацення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

р-*^- ----

Iнrдi не зазначенi у роздiлах Ill-V витрати

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

Усього

flобровiл ьне страхування "{'*Cl

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання заlна:еного y роlдjлах t||;V майна

Поушетня основноТ сумт позrки (1гелитуl

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


