


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А, Одержанi (нарахованi)з yciХ джерел в УкраIнi

7.

8,

9,

10,

11,

12

14.

15,

{вrплачен, ) декларан ly вiд'lовiдно до умов Iрудового 4 q / У 1 t /
або ц,4вiльl_о_правового доrcвору l rplM вuплdm,
зазначенчх у паэuцlях 7 8)

дохiд в]д викладацькоТ, науковоi i творчоI дiял ьн ocтi,дохiд в]д викладацькоТ, науковоi i творчоI дiял ьн ocтi,
мед/чно" пра{тики, iнструlсгорсь{оi та судд|всоко|
практ,4ки i. спор-у

а jаиаду, уфавовreЦоgкйiоj]ёiйird 1;i;ЁахdЁано) зазначен у

дивlденди, лроценти

допомога по безробiттю

алlменти

спадщина

cтpaxoвi виплати, cтpaxoвi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченiдекларанту за
договором страхування, недержавного ленсiйного
забезпечення та пенсiйного вмаду

16,

17.

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого маЙна

дохiд вЦ провадження пiдприемницькоI та незалежноI
профёсiйноI дiяльностi

18, дохИ вiд вiдчуження цiнних паперiв та цорпоративних
прав

9 дохiд вiд аеоедачi в ооендч 1стоокове вол('|9 дохiд вiд аередачi в оренду (строкове володiння таlабо
dор,lстуванFя) vайна

20. iнmi види доходiв (не зазначенi ч позuulях 6iHmi види доходiв (не зазначенi у позuцiях 6_19)

Сумэ одерчаного (HapaloBaHoro) дохDду

6

{поD



Б, Одеря,анi (HapaxoвaнD з джеDел зс межами } kоаiни де{лаDа],ом

:i

В, Одержанi (Hapaxoвaнi) э джерел за межами УкраТни членами сiм'I декларанта

Роздiл llI. Вiдомостi про нерухоме майно

А, Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на ]ншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого маЙна або на користування ним

3емельнiдiлянки

М сцезнаходхення обсmа kра]яа адреса)

2зl





lнше нерухоме
майно

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому прав корисryвання

зз Гаражi

34

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

:

37 Воднi засоби

овiтрянiсудна

Роздiл lV, Вiдомостi про транспортнi засоби

декларанта, та витрати демаранта на ]i гlридбання (користування)

Марка7модель

(об'.м цил ндр вдвиryна куб см поryхн]frь

двиryна kвт дозхина см)

Автомобiлi
легковi

lншiзасоби



Б, Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

(обсм цил ндр в двиryнэ. хуб см,

поrукв сrь двиryна квт довжина см)

40 Автомобiлiлегковi

41- Автомобiлiвантажнi
(спецiальнi)

42, Воднi засоби

43, Повiтрянiсудна

jи, lншiзасоби

користуванaя членiв ciM'i декларанта

перел х транспортних засоь в

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi актйви

А, Вклади у банках,
декларанта, та

цiJн, папери rа iншiак,,4ви J]o леребуваюlь у власноUl
витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)

ф,

46

47.

48

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членlв ciM''l декларанта (грн)

у тому числ за кордоном

утOмучисл за(.рдоно

53,

фiнансових установах, у т. ч,:

вкладених у звiтному роцi

Сума коштlв на рахунках у банках та iнцих
фiнансових установах

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)



калlталу товариства,
органiэацiI

пlдприемства,

Добровlл",]е стоахуванчя

Роздiл vl_ Вiдомостi про фiнансовi зобовlязання

54,

55

56,

57.

58.

59,

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздrлах lll_V майна

60,

бl.

62,

63,

й.

Добровiльне страхування

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

,#:7
(n Лпral

,, 77 20 7f р

А, Фjнансовiзобов'язання декларанта та iHmi його витрати (грн)

утOму числ зэ кордояомПерел]k ф,нансових зобов яэань

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i демаранта (грн)

Лерелй фiнансових зобов iзань у rому числ за кOрдояом

:-'
Погашення суми процентiв за позикою
(креди loM)

lншj ве зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Утримання эазначеного у роздiлах lll_V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Недержавне пенсiйне забезпечення


