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Перелiк доходiв

Сума одвржЕlного (нарахованого) доходу

декпаранта членiв ciM'f

i заробiтна плата, iншi виплати i i

! *a!a*oBa"i (виплаченi) деклар до умов i Эtr боЭ ) t,f i [LЁ'lrI,L О|Пi
j трудового або цивiльно-правового договору iM i i !

i дохш вiд виклrадацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi, i i i

i медичноТ пракrики, iнструrгорськоТта суддiвськоТ i i 
i

призи, виграtлl

по

т

t4,

t{

12

13

!i:i
i спадщина i ij _ -^ *,, ._-
: чllалчиrrd i i;]:i

i!

i cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiд кодування, викупнi i ' ii

ý

,I8,

t7

i договором страхування, недержlвного пенсiйного ; r 
r

; забезпечення та пенсiйного вкладуi ЗаОе3ПеЧеННЯ Та ПеНclИНОrО ВКЛаДУ i i j

.;i:
i,. .,. ._ "" !' ""ii! !i
i дохЦ вИ провадження пiдприомницькоТта незалеllФоТ i i i

ii

i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i i,i

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнtй валютi перераховаi{ого у гривнl

19. i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння т#або i

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелекгуальнOТ власнOстi

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

LLз
9Ф

алiменти

користування) майна

,*-:1

"еЦ. iншi види доходiв (не зазначе,{i у позuц 6-79J



21.

t

!r r- "r/r i

д. Майно, що перебувае у власносгi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на корисtування ним

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за ме)€ми УкраТни чле}.ами сiмТдекларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнI

Роздiл lll" Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'екгiв Мiсцвнаход.}rtення об'екта (краТна, адреса) Загальна ппоща

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у влаOнlсть

оренду чи

на lншё право

кориGryвання

3емельнi дiлянки

22.

23.





31. i Квартири

,i

!i

декларанта, та ви

Перелiк
транспортних iB

Марка/ллодель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, п icTb

двигуна, кВт, довlкина, см)
PiK випуску

Gума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше

прав0
користування

Автомобiлi
легковi

Роqдiл IV. Вiдомостi про транGпортнi засобtл

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше HepyxottJte
маЙн0



Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iHtlli активи

у тому чиfitl за ксрдоном

А. Вклади у банках, цiннi папери та iнtдi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декпаранта на придбання таких аtсивiв (грн)

45.

46.

47,

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

Марка/модель

(об'ем цкпiндрiв двиryна, куб. см,

поryжнiсть д8иryна, кВт, довжина, GM)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi BaHTa)lcli
{спецiальнi)

кориGтування членiв ciM'T деtсларанта

Воднi засоби

Повiтрянi судна

lншi засоби

Автомобiлi
BaHTa)lft{i

(спецiальнi)

Воднi засоби

lншi засоби

вкпадених у звiтному роцi

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

Номiнальна вартigгь цiнних паперiв, у т. ч.:



i Роз.нлiр внеGкiв до Gтатугного (складеного) i

i капiталу товариства, пiдприемства, i

Б. Вклтади у банк€lх, цiннi паперита iншi активи,
членiв ciM'T декпаранта

що перебувають у власностi
(грн)

ý3. i Розмiр BHecKiB до статуrного (склrаденого) i

капiталу товариgгва, пiдприемства,
органiзацiТ

у тому числl за корданом

64. i Погашення суtlи процентiв за позикою

3асвiдчую

внесених у звiтному рцi

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах Чl5{,оэ #

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

.ra i 1J


