


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерел в YKpa'lHi

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaнl
(виплаченi) декларанту вiдповlдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вчплоffi,
зазначенuх у позчцiях 7, 8)

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

7 i дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ l творчоТ дiяльностi
i медичноi' практики, iнструкгорсько'[ та суддiвськоТ

i практики iз спорту
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_ъ-__
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8 ; авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
i майнових прав iнтелекгуальноТ власностi "_

9 дивlденди,проценти

-10 t матерlальна допомога --
}

11 дарунки, призи, виграшl

---,--
12 допомога по безробiтгю .--,

13, i алiменти

14

i, - |- !

! ._ 
!ii

i cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi i i

i суми та пенсiйнi виплати, шо сплаченiдекларанту за i л. 
i

i f:.H:ýJ,i,Jij,f"*X,i;JiJ:HT;"" 
пенсiйного i i

15

------

16 маина

17 незалежнот i

i професiЙно'[ дiяльностi

18. : дохiд вiд вiдчужеFiня цiнних паперlв та корпоративних 
i

i прав i

\-_-'-

19 дохlд вlд передачl в оренду
користування) майна

(строкове володiн ня таlабо

20, i iншi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6_1 9) J*

5

6



майно, tло перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,

та витрати деклаЁанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'Oкта (KpaiHa, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

користування

r

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'i декларанта

22.

Назва краIни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl
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роздiл lll. вiдомостi про нерухоме майно



i

член iB ciM'T декларанта
3агальна площа (кв. м)Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)Перелiк об'октiв

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

29. i Земельнi дiлянки

30

31 i Квартири

I

23.

24

25.

26

27.

28.

3емельнi дiлянки
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Житловi будинки
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Кварти ри
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Садовий (дачний)
будинок
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Гаражi
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lнше нерухоме
маЙно
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32 Садовий (дачний)
будинок

Ii

33. i Гаражi i -ъ

i i | 
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!l i 

- 

i 
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34. lнше нерухоме
маЙно

j 

-

А. Транспортнi засоби, tло перебувають у власностi, в орендi чи на lншому правl користування

35. Автомобiлi
легковl

36. Автомобiлi
вантажнl
(спецiал bHi)

37 i Воднi засоби

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб, см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнще право

користування

р-_+

38. i Повiтрянi судна
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А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi

декларанта, та витрати декларанта
активи, що перебувають у власностi
на придбання таких активiв (грн)

lнших

у тому числl за кордоном

Б. ТранспОртнi засобИ, шо перебУваютЬ у власностi, в орендi чи на iHtlloMy правi
користування членiв ciM'i декларанта

40

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

Перелiк транспортних засобiв

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiал ьн i)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

lншi засоби

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

46

48.

47

Перелiк Усього

--,-

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi --

Розмiр внескaв до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдп риемства,
органiзацii', у т. ч.:

внесених у звiтному роцi
ъ- --

49



Б. ВкладИ у банках, цiннi папери та iншi активи,
членiв ciM'T декларанта

54.

55

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62,

63.

64.

шо перебувають у власностi
(грн)

52

53

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

р

у топ/lу числl за кордономПерелiк

д. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грН)

у тому числl за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciм'T декларанта (грн)

у тому числl за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацiТ вiдомостей

Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв


