


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А Одержанi (Hapaxoвaнi) з yclx джерел в yкpaiнi

сума од€ржаного (Haparoвaнoro) д.х.ду

5 Загальна сума сукупного доходу, rривнi, у т, ч :

l0, матерiальнадопомога

виграl]Jl

12 допомога по безробiтгю

заробiтF.а глата, lьшi ви,lлатй та виl-,агоооди Hapaxoвal'| 
4 ,l _' ! ,^, li

(вйплачёнl] деклаоанту вlдповlдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору ( KpiM вuплаm,
зазначенч| у пазчцiя| |, 8)

дохiд вiд викJ]адэцькоi, Hayкoвoi iтворчоi дiяльностi,
медичноi практики Iнструlсгорськоi та суддiвськоi
поактики lз споотv

дивlденди проценти

4!f, t/q
алlменти

спадцина

cтpaxoвi виплати, cтpaxoвi вiдшкодування, викупнl
суми та пенсiйнi виплати, цо сплаченi декларанry за

договором отрахування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiЙного вкладу

дохiд вiд вiдч}ol(ення рухомоrо та нерухомого майна

17 дохiд вiд провадження пiдприомницькоi та незалежноi

дохiд вiд вrдч}окення цiнних лаперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (сгрокове володiння таlабо
корисT уванчя) 

^/айrа
iншiвиди доходiв (ie зазначенiу позuцiж 6-19) ,riР3 м

маЙнових прав ]втелекгуальноi влаёностl

професiЙноi дiяльносr1



Б, Одержанi {HapaxoвaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

.

В Одержанi (HapaxoвaBi) з джерёл за мёжаr,!и Укра-lни члёнами ciN{i декларанта

А Майно що пёребува€ у власност]. Е орёндi чи на iншому правi кооисгування декларанта.
та витрати дёкларанта на придбання такого майна або на корисгування ним

Мiсц.энdодхбNня о6.па ({palнa адрфа)

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

2з



21 Житловiбудинки

Квартири

26. Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

2в lнше нерухомб
маЙно

Б. N4айно. цо перебувао у власностl в оренд чи на iншому правi користування
членiв ciM'i декларанта

Земельн] дiляЁки

з0 Житловiбудинки

31, Квартири

Садовий (дачний)
будинок



декларанта та витрати декларанта на ]i придбання (користування)

Гаражi

lнше нерухоме
майно

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

А Транспортнi засоби, цо перебувають у влао]осгl, в орёl-цi чи на ]ншому прав користування

(об ом цш,ндрlз двигуtа куб см потухнФь

даиryнэ {вт довкияа, см]

легковl

Автомоб лi

{спецiальнi)

Г]овгрянi судна

lншiзасоби



Д, Вклади у банках,
декларанта, та

вкладених у звiтному роцi

цiннi папери та iнuJi акгиви цо перёбувають у власностl
витрати дёкларанта на придбання таких акгивiв (грн)

у rому чйслi за кордоном

15.

46.

17

48

49.

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах у т, ч

Номiнальна Bapтicтb [liнних папер]в. у т,

придбаних у звiтному роцi

Розмiр внескjв до сгатлного (складеного)

капiталу товарйства, пIдлри€мства,
органiзаLl]j ут ч,:

внесевих у звiтному роцi

51,

Б, Вкпади у банках, чiннi папери та iHmi акгиви,
членiв ciM'i докларанта

що перебувають у власностi
(грн)

у rому чиол за кордоном

Сума кошliв на рахунках у банках та

фiнансових усrановах
iвших

62

53.

Ном]вальна вартiсгь цiнних паперiв

Розм р внес\ в до c.аlутtsого |с<ладеногоj

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

користувавня членlв ам''iдёкларанта

Перел к тра!опортgиt засоa в

Марха/модбль

iобем цйлlндрlв дои.уна куб см

пФуя|iФь дбйryна кВт д.мина, см)

Автомобiлi легковi

4l Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

/i2 воднi засоби

43 Повiтрянiсудна

44 lншiзасоби

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнuli акrиви



Роздiл vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

кiпliалу товарисгва,
органiзацij

п]дприсмства,

Добр€вiльн€ сграхування

Недержав!]еп:н9Цнезабезпечення 
]

'r-рrl\rаFFя зазl-аченоlо у розд гал lIl_V Va;!l.a

Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту)

Перолк Ф]нансових зобOв яэаNь

ГlогаLчення суми процентiв за позикою
(кредитом)

утфу числ зэ кордояФ

51,

55

56

Б7,

68,

60.

бl.

й.

59, lншi не зазначенi у роздiлах lll-v витрати

Утрима,]чс зазна.еrого у ооздlлах lll-V майна

Перел" фLнаюовйl зобовяэань у тому чифl эа кордоном

Погаше9ня ocнoвHoi суми позики (кредиту)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

,&;t- //: , .tф.lпч -- J"2U ,р

А, Фiнаl-]совi зобов'язання демаранта та iвшi його витрати (грн)

Б Фiнансовi зобов'язання членiв ciм'i декларанта (грв)


