


А Одержав] (HapaxoвaHi) з ycix джерел в Украiн

Сума одерханоrс (rэрэх.заноrс] д.ходу

5 Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т ч,] Bi
6 заробтна ]]а-а l{ц в,/гга-и -а в/-агороди наоахован,

lВиПГачёчll де<лаоаhту вlдгОв,дFо до !vов -рудово-о l l^
або Jlв''о.о-лраsовога догавару !р.u вчгла; v "
зазначенчх у позuцiях 7, 8)

4с{

8чч

7 дохiд вд викладацько] HayкoBoi lтворчоiдяльност|
медичноl практики, IHcTpyKTopcbKol та суддiвсько]
практики lз спорту

9 див]денди проqенти

10,

11.

матерiальна доломога

дарунки, призи, виграшi

12 допомога по безробiттю

1з ал мёнти

14

l5,

l7 дох]д вiд провадження п длриемвицькоj та незалежно'i
професiйноi д яльностi

'l8 дох д вiд в дчуження цiнних папер|в та корпоративних

користування)майна

20, rнцi види доходiв (не зазначенi у пазчцjях 6-1g)

сс,



В Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межами Укра'iни членами с]м'[декларанта

А, Майно цо перебува€ у власностi в оренд] чи на
та витрати декларанта на придбання такого

iHцoмy правi користування дерларанта
майна або на корисгування вим

Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

М сц€энаходх.нвi об *ra 11ра на. адреса)







Б Транспортнi засоби, що перебувають у власвостi в орёндi чи на ншому лравl
користчвання члёнiа с м i декларанта

лерел { rранспорт-иr засоб €
|rlасrаl!сдело

iia OM цiг i,]p бдвигуна ]уб см

п.rив.rь цаiiча lвт доа*ияа .м)

Автомобiлiлегковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

засоби

43, Повlтрянrсудна

lншiзасоби

А Вмади у банках
декJ]аранта, та

вкJ]адених у звiтному pcq

номiнальна варт сть ц нних папер в. у т ч

Роздiл v. Вiдомостi про вмади у банках, цiннi папери та iпшiактиви

цннi папёрита нш активи що перебувають у власност
витрати деиаранта на придбання таких актив в (грн)

45.

46

47

48

49

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
ф нансових установах, ут ч]

придбаних у звiтному роцi

Розм]р BHecXiB до статутного (складеного)
калlталу товариства, лlдприOмства.
орrанiзаL];i ут.ч.

внесених у звпному роц]

41,

50



! iомучiф Ф юрфь.! i

51 С /ма кош- в ra оа ь !р!ач J баiL al -a luч l
Ф нансових VcTaHoвal

52 Ном нальна вартlсть цiнних палер в

5З Розм р внеск]в до статутноaо (складевогоJ
кал талу товариства лIдприa мства
0рган ]ац

Роздiл vl, BiдoMocтi про фiнансовj зобов'язан,Jя

1 jчryаIб"tlщj:ч:l1lа 
та iнmi його витрати (грн)

перел i ф наsсоgиr эобов язань

54

55

56

57,

58,

Добоовiльне страхування

Недержавне певсiйне эабезпечення

59, lHLli rre зазначенi у розд|лах lll-V виrDати

У.гриманвя зазначеного у розд лах lIl-V майна

Го-а_ьен,о ocioB.o' c)\n! юзl|.! lIaejV,,

Погашення суми проце8т в за пози(ою
(кредитом)

ут.му чи.i за {ордоном

Добровiльне страхуваl.]ня

Недержавве пенсiйне забезпечення

60

6r,

62

63.

й,

Утриманвя зазначеного у роздrлах ]ll-V майна

'']o-aLeHbq o-EoBPol сум,4 lозики ,редlт,l

Погашення суми процент]в за позикою
(кредитом)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiЙ Декларацi]' вiдомостей

#zZ/ ,1,tiь-.и.r " / ) 20 lb р

у,)u qи- rз,смсчо9


