


Роздiл ll, Вiдомостi про доходи

А. Одержанi(нарахованi)з усхджерел в yкpaiнi

Сr!2 сrеруансгс 1наоах.ааFого] д.rоду

5 Загальна сума сукупного доходу, гриввi у т ч 7*,r/
6. заробгна ллата iнmi виллати та вивагороди HapaХoBaнi

(вrlплаченi) демаранту вiдповiдно до умов трудового
аоо цивlльно-правового даlовору (KpjM вuплаm,
JазdачеhL/., лоJчц/q! 7 8'

7 дОr д в:д вt/алада.rо_о-l ра}/ово, lBopvol д оль_ос,
медичноi практики, iBcтpyKтopcbKoi та суддlвськоI
практики iз спорту

9 аив денди, проценти

авторська винагорода rнш доходи вlд реалiзацil
майчоаих лрав нтелекIуально] sласност]

l0, матерiальнадопомога

12, допомога по безробrттю

16 спадцина

15, страховiвиллати страховiв]дшксдувевr-]я викупн
суми та пенс йн виппати що сплаченiдекларанту за
договором страхування недержавнсго леFсiЙного
забезпечення та пенс йвого вхладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна16,

17

18,

дох]д вiд провадженF]я п]дприомницькоi та незалежно)
лрофес йно дiяльност

дOхiд
прав

вiд вrдчуження цiнних лапер]в та корпоративних

19 дохiд в д передачi в оренду (строкове волод нвя таlабо

20.
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Б Одержан (нарахован ) з джерел за межами Укра ни декларантом

В Одержанi (BapaxoBaHi) з джерел за межами Украlни членами ciм'I декларавта

Роздiл lll, Вiдомостiпро нерухоме майно

А Майно, цо перебувае у власностi, в оренд]чи на iншому прав] корисlування дёмаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна абс на користуаання ним

]

орендуqи

на lЕше прабо

м сqезнаходхеЁня оп оfа l(pa яа адреса)
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Б Транспортн| засоби, що перебувають у власностl, в орёндi чи на iншому прав]
користування членiв с i/l i декларанта

neper х ir.нспортзFl за.о5в
Мар{аlмодель

1об.м цил iдр в двиryва {у0 .м
поr}чtsсrь двиryNа rвr д.ваrрз .м)

40, Автомоб]л легковi

41 Автомобiл] вантажн
(спецiальнr)

42, Водвl засоби

Повiтрян]судна

]вшiзасоби

А Вклади у банках.
декпаранта та

цiннi папери та iHmi
витрати декларавта

аfiиви що перебувають у власностi
на придбанвя таких актив в (грн)

Роздiл v. Вiдомос?l про вклади у банках, цiнвi папери та iHuJi акrиви

45,

46

47

48

49

Сума коштiв на рахунках у банкахта iнших
фiнансових установах ут ч,]

в{ладеL/r, \ звlтчоv} оо l|

Номlнальна Bapтicтb ц|нних палерiв, у т. ч

лридбаних у звпному роц]

Розм]р BHecKiB до статутного (скJ]аденоrо)
кап талу товариства, лlдприемства,
орган зацij ут ч:

у тому сисл за l0рдоьо{

50 внесених у звrтному роцi



Б Вклади у банках, ц]внi папери та ншi активи,
члёнвсlмiдекларавта

що перебувають у власност
{rрн)

м

55
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57,

у.ому чхсл за кордовом

Розмiр BHecKiB до статутного (складеноlо)
кап]талу товариства. лiдприоlмства
оргав зацii

перел i ф]нанфвих зобсв язанэ утому числ]за хордоном

Добровiльне страхування

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Роздiл vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А, Фrнансовiзобов'язання дёкларанта та lншi його витрати (грн)

59,

60
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62,

63,

у rому числ за {0рдоьом

Погашення основноi суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Б, фiнансовi зобов язання член в с м i декларанта (грн)

лерел i фiнансовиt зобов язень

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей
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