


П iK доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'f

i медичноТ практики, iнотруlсгорськоТ та суддiвськоТ --__-------
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Розмiр доходу

в iноземнiй валютt перерахованого у гривнi

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди,
HapaxoBaHi (виплаченi) декпаранry вiдповhно до умов
трудового або цивiльно-правового договору iM //?{F J{pa

заl$tаду, устансви тощо, в яких одерл(ано

9.

10.

{{.

12.

{3.

14.

{ý.

дохiд вiд провадження пiдпривмницькоТ та незалежноТ
п рофесi й н оТ д iяльностi

дохИ вiд вiдч ння цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користування) майна

Назва краТни

1Ё.

t7.

авторська винагсрода, iншi дохOди вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелекгуальноТ BлacнocTi

дивiденди, проценти

-матерlальна допомога

дарунки, призи, виграшt

допомога по безробlтгю

_--.

Gпадщина

----.cTpaxoBi виплати, oTpaxoBi вiдшкодування, викупнi i i

суми та пенсiйнi виплати, цо сплаченi декларанry за i _
договором сграхування, недержавного пенсiйного i i

забезпечення та пенсiйного вкладу

iншi види доходiв (не зазначенj у позuц 6-r9J
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В. Одержанi (наржованi) з джерел за межlми УкраТни членами ciM"i декларанта

Назва краТни

Роэмiр доходу

в iнffiемнiй валютi перерахованого у гривнl

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

Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'ектiв Мiсцеонаходх(ення об'екга (крТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

корисryвання

,r:

23. i 3емельнi дiлянки i

21



Квартири
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Садовий (qачний) iбудинок i i _

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iHuroMy правi користування
членiв ciM'T декларанта

Перелiк об'еlтiв Мiсцезнаходх(ення об'екга (краТна, адреса) 3аrальна площа (кв. м)

Земельнi дiлянки
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iHuli активи

у тому числi за кордоноfur

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, щ перебувають у власностi
декларанта, те витрати декларанта на придбання таких аrтивiв (грн)

i Автомобiлi
i вянта}кнi

-
(спецiальнi)

--
: Воднi заЁоби

i Повiтрянi на

..+.

-_"
_-:--

lншi засоби
Е-_--

Б. Транспортнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншому правi
корисryвання членiв ciM'i декпаранта

41.

Перелiк транспортtlих

засобiв

Марка/модель

(об'ем ципiндрiв двнryна, куб. ом,

п icTb двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

(-_--,ъ

ъ--.

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

lншi засоби

Перелiк Усього

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

я--ъ

вкпадених }/ звiтному роцi

Номiнальна BapтicTb цiнних паперiв, у т. ч..



ý Розмiр BHecKiB до статугного (складеного) 
i

капiталу товариства, пiдприýмGтва,

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, цо перебувають у власност|

членiв ciM"i декларанта (грн)

l

i Por*ip BHecKiB до статутного (скгrаденого) 
ii

у тому числi за кордоном

роздiл vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язанtlя

д, ФiнанGовi зобов'язання декfiаранта та iншi його витрати (грн)

б4.

6ý.

56.

бт,

ýв.

ý9.

60.

61.

62.

63.

64.

у тому ч1,1слl за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

у тому числi за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

20/4 р

l

прtдбаних у звiтному роцl

f

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових у новш(

,_*

'.--.

Б. ФiнансОвi зобОв'язаНня членiв ciM'T декларанта (грн)

Усьоrо

Поlашеlч ocнoвHol сууи по.rI, $тредгу,J

погашення суми процентiв за позикою

i (*редитом)

i lншl не зазначенi у роздiлах l|l-V витрати

Усього

flобровiл ьне страхуван ня

Поlашення основноТ суy, 1озики tкредтIуl

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитсм)
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