


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Д. Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерел в yкpaiвi

6

7

Заrальна сума сукупноrо доходу, rриввi, у т ч :

заро6]тна плата, iнol виплатй та винагороди, Hapaxoвaнi

правовоrо договору (KpiM виплат,3азначених у позичiях 7,8)

:71.'|/€.,4

доllд вц виФаjаць14l, чауково ,ворсо' дlялоrоФ, vедrLчо,

праfrики iнcтpycopcbкo1 та суддiвськоl прапики iз спорту

11.

12.

8, авторська винагорода, ]ншi доходи ви реальацii майяових прав

iлелеkпальноi зласностl

10. мат€рlалLна долоиоrа

дарувки призи, виграш]

допомога по безробLm

l3.

доПд вй вИчр(ення рухомоrо та нерухомоrо майва

дохiд вИ вИчрrcння цiнних паперiв rа корпоративних прав

дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежноI професiйвоi

страtовi виплати cтDaxoвl вцц!(одування викупнi cyl,*l та пеноiЛн]

бmлати, що сплаче|i демараfry за доrовороll страхува вя,

недер*авноrо пенсiйноrо забезпвеNня та пенсiйноrо вюаду

{5,

l6,

17.

18,

l9. дохiд вй пёредачl в оренду (строковё володiння таlабо

Сума одержаного (нарахованоlо) доходу

lншiвид, доходiв (н. зазначевiу лозяц]ях 6-]9)



Б Одерканi (HapaxoBaнi) з джерел за межами Украiни декларантом

перерахованого у rривнl

21

В Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел эа межами Украlни членами ciM'l деклараl-fга

лерёоахованого у Фивн l

22

Д, Майно. цо перебувас у власностL в оренд] чи на iншому правi користування декларанта,
та витраiи декларанта на придбаtlня такого маЙва або ва користування ним

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

мiсцезнаходження об еrrа (KpaiHa,

земельнiлiлянки



Житловl будинки

Садовий 1дачний)
эуrи*ча

Б, Майно, що перебува€ у власносll, в opeFдi чи на iншому правl користування
членlв clM'i декларанта

МiсцЪзнахомення об'.ба (KpalHa. Гаlальна пйЦа КЫТ)

3емельнlдiлянки

Житловi будинки

31 Квартири

L_

lнше нерухоме
майно



з2 Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

31 lнше нерухоме
майно

А, Травспортнi засоби, цо перебув€ють у власностl, в орендi ч1,1на iншому правi
користування докларанта та витрати декларанта на ix придбання (користування)

Сума витрат (фн) на
Мархrмодель

(об Ем цилiндрiв двиryна, куб см,

i UTrr{Hi.Tý лБ,]lrllа, iБт д!dй,]llп]

см)

Роздiл lv. Вiдомостi npo транспортнi заGоби

,jб
вантФкнi
(спецiальнi)

37. Воднlзасоби

З8 Повiтрянiсудна



lнш засоби

Пёрелlк транспортних
Маркаlмодель

(об'ем чил ндрiв двиrуна, куб см

пот}окнiсгь двиryна, кВт, дов)l{ина см)

Б Транспортнi засоби цо пёрёбувають у власносгi, в орендi чи на iнmoмy правi
rористуванFq члеllв ci\,i'l деклараЁга

Воднiзасоби

д. lншlзасоои

Сума коштiв на рахунках у банхах та iнших
фiнансових установах, ут ч:

16,

17.

18,

49

вчадеII1 у :B]TF,oYy роцi

капiталу товариства пiдприсt!1ства,
органiзацij ут,ч]

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнtлi активи

А Вклади у банках цiннi лапери та iнmi акгиви, що перебувають у власностi

у тому числiза кордоном

45

Номiнальна вартiсгь цiнних паперiв. у т ч,

придбан,4\ у звiтчочу роцl

декларанта, та вйlрати де1сrаранта на придбэння таких активlв {грн)

4j iiовi-фянlсудна



50, внесених у звrтному роцi

Б Вклади у банхах, цrнвi папери та iHmi акгиви, цо перебувають у власностi
членiв с м'l декларанта (грн)

у тому числ за

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Д. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iнml його витрати (грн)

Перел к фiнансоЁих зобов'язань

Погашенья суми процёнтlв за -озиkою

lншi не зазначенi у роздlлах lll-V витрати

50 Добровlльнестрахування

(оодором

Сума коштiв на рахунках у банках та iвших
фiнансових усгановах

ном напнна паnтi.тн lliцнйy п2пёпiа

Розмiр BHecKiB до сгатrгного (складеного)
капiталу товариства пiдприемсгва
органiзацiI

66

57.

бl,

62.

5з,

u.

НедержавF]е пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення ocнoBвoi суми позики (кредиту)

Перелiк фiнансозих зобов'язань

Погашення суми процентiв за позикою
Gредllомi

у цiй Декларацii вiдомостей

,, /- " _r.л.-(;.. . 20 " у


