


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Л. Одедкацidн4да,чсваr,ll) з усiхд:керrе,п в Укда,н

заробiтна плата, iнlлi виплати та винагороди, HapaxoBaHi i

(ЕJrлла+енj) р€]rлаrр?нпJ аlдпrrвi4,t,о ъФ lщдв тт)r?дtмо збо цлвльяrr, f2 ч?/ | зY
правового договору (KpiM виплат, зазначених у позицiях 7, 8)

i дохiд вiд викладацькоi, HayкoBoi i творчоТ дiяльностi, медичноТ

практики, iнсrрупорськоТ та суддiвськоi праlпики iэ спорry

-

Пе.рпlк рФyaJдiЕ

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'I

загальнасумасукупногодоходу,гривНl,УТ Ч.: 
ii 7722Е,22

d1- i авторська винагородаt iншi доходи вiд ралiзацii майнових прав i

i irгелекryальноI влас+tостi ,i

G

1ю.

"4

1t

i дивИенди, проценти

i-;;й;;,;й;;;"

4,f. i .дарункц, призц. виграшl

1 2. i допомога по безробiттю

cTpaxoBi виплати, сграховi вiдшкодування, виrсупнi суми та пенсiйнi i

виплати, lло сплаченl декларанту за договором сграхування, i

недержавного пенсiйного забезпечення та пенсiйного вкладу

i дохiд вiд вИчуження рухомого та нерухомого майна
16.

17,

,l8.

1С,

пiдприемницькоТ та незалежноI професiйноi i

-/78 6,]61, i iншi види доходiв (не зазначенi у позицiях 6-19)

алlменти

спадlлина

дохh вiд вiдчуrкення цiнних паперiв та корпоративних прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

користування) майна





i-

2ý Квартири

Житловiбудинки

Садовий (дачний) i

2l7. i Гаражi

lнше нерухоме
майно

i ъ

Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iншому правi корисryвання
членiв сiм'i дешаранта

3емельнiдiлянки

:

3(Ф. i Житловi будинки

i

i:

l

2,4.

11с

2i



Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
корисryвання членiв ciM'f декларанта

Перелiк танспортних

засобЬ

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потуокнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншi засоби

45.

4tS,

4v.

4,t|,

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

А. Вклlади у банках, Цннi папери та lншl активи, що перебувають V власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аtтивiв (грн)

i фiнансових установах, у т. ч.;

вкладених у звiтному роцi

,i ,Цашiча.ьча tарr,iстьqtiчнrx,пащtЦ }, т. ч..

i придбаних у звiтному роцi
Розrф вя,еофв Ер ст?пfтwеfiо (скпадlелмо)
капiталу товариства, пiдприомства,

у тому числl эа кордоном

i Сума коtцгiв на рахунках у банках та iнших

39. lншiзасоби

4l

PiK випуску

41.

4l.

4з

44

Перелiк Усього



Садовий (дачний)
будинок

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендl чи на lншому правl
користування декларанта, та витрати декларанта на iх придбання (корисryвання)

-_ -__-_i*__ -- - _-]-._-___--

i--i;i

Перелiк

транспортних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потуlкнiсть двиryна, кВт, довжина,

см)

PiK випуску

Сукга вrтграгl'rрн) на

оренду чи

на'lнше

право

користування

35. Автомобл
легковi

ii
I

3r*i. i двтомобiлi
i вантажнi
i (спецiальнi)

32

зз.

3,t

Гаражi

lнше нерухоме
майно

з7 Воднi засоби



80, j внесених у звiтному роцi

51

ýз.

53,

;' Фма коштlЬ на рахунках у банках та l'нших
i фiнансових установах

F!хrrJнап,ь}аа ваФт к,т ь цннлх пмлФв

Б. Вtотади у банках, цтннl'паперита пшl'акгиви, що перебувають у,власностl
членiв ciM'T деrоаранта (грн)

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiтал_у това.риства, п iдп.риемства,
органiзацiТ

S,i}.

5,5.

ýti.

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

Недержавне пенсiйне забезпечення

утримання зазначеного у роздiлах lll-v майна i

siT, ; ;-1оr"rення ocHoBHol сYми позики (кредиту)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Б. Фrнансовl зсбоdяэання-членrв cnd.i деппараtга (грн)

)/rрпиаъня sa.stt,a|e,t9p,tл-O r, lэt.aз.T,iтax,llr- }' lшайда

i Погашення основноТ суми позики (кредиry) i 
-+_--- --_*----__-_-.,

l

i Погашення суми процентiв за позикою i 
-

бе

В).$.

6"1.

Перелiк фiнансових зобов'язань

Перелiк фiнансових зобов'язань

! (кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,щекларацiт вiдомостей

, УЕ " ý"h,lu, ZO'O р

Перелiк Усього y томy числi за

кордоном

Усього у тому числi за

кордоном

Дltбрсвlгrыне ст тяхFваЁf Flri

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Усього у тому числi за

кUрдчЁчм

!обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення


