


Роздiл ll, Вiдомостi про доходи

А Одержанi (HapaxoBaHi) з ycrx джереп в yкpalнi

Загальна cVMa сYкупнOго дOходу гривн у т ч

заробl-.а лла'а l-цl ви,га-и та вйна,ооодt' -аоа\оваF
(виплаченi) демаранту в]дrrов]дно до умов трудового
або цивiльно-правового договору rl{pjM бUллал,
зазначенuх у пазuцlях 7 8)

ДО, ДВдвl\ладацько чаrlово] l,Bopvo дqльFос-
чед,/ч*о, .paaTr'{,/ l*С-Ру_ТОО-о^О' 'а С,ДД В.о/О
практи(и iз спорту

авторська винагорода ]ншiдоходи вiд реалiзацrr
vаиrови\ l рав Hre, ес/аrьFо вга(-ос-

дивiдечди, процёвти

матерlальна дOпомога

<Qаа11

59?o

9

10

11

,16

17,

дарунки, призи, виграшr

допомога по безроб]ттю

алlменти

12

1з

14

15

спадцина

18 дохiд вд вrдччження ц вних паперlв та корпоративних
лрав

страховiвиплати страхов вlдшкодувавня викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченiдемаравту за

до-оворо^/ cTpavyBa, чо Fедеочав_о-о feJ, ?1_о-о

забез-е-е lFя та -et с и-о-о в, лад,/

ДО),Д ВД ВД-rХеr!а p](ovo'o -a rеР,'Оl'О-О vа'-J

дохiд в д провадження лiдприемницько та незалежноi
профес йноiдrяльностi

дохiд вlд передачi в оренду (строкове волод ння таlабо
користування) майна

19.

/3 5620, Fш] види доходlв (не зазначенi у пазчцiях 6-19)

сума одерханого (яарахозаноrо) доlоду

5

6,



В Одержан (HapaxoBaHi) з джерел за Nлежами Украlнt1 членами сlм'iдек.ларавта

Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

А Майво цо перебувао у власност], в оренд чи на lншому прав] користування декларавта
та витрати декларанта на придбання такого майва або ва користування ним

Б ОдеD){анL(]tараховав )з джерел за 1,1е)ками Украiви декларавто,м

22





32 Садовий (дачний)
будинок

ЗЗ Гаражi

]нше нерухоме
майно

Роздiл lv, Вiдомостi про транспортнi засоби

Транспортвi засоби що перебувають у власност, в оренд] чи на iншому правi користування

декrrаранта, та вйтрати декларанта на ]х придбання (користування)-|- 
"r**, ',*]*

Автомобrлr
легков

Автомоб л
вантажв

двйrуна.lВт довхивэ см1

зб

З7, Водl] засоби

i

l

lзв Повrтрянiсудна



Б Транспортв засоби, цо леребувають у власностi, в орендi чи на ншому npaBi

МарG/модель

(обсм !илlндрL.двиryна {уб см

по,унн сrь дgi.уЕа, kвr довхина сN)

40 Автомобiлiлегковl

користуванвя членlв c]M'i декларавта

41 Автомоб л вантажl]
i (слецiальнi)

43 Повтрян]судна

lвшiзасоби

активи, що перебувають у власност
на придбання таких активiв (грн)

Водвlзасоби

Д, Вклади у банках
декларанта, та

цiннi папери та 1H].],]i

витрати декларанта

45,

46

47

48

49

С}ма <ot!-iв на оауун(а, у бачкаv та -tJи,
фiнансових установах у т, ч,

вкладених у зв]тному рсцj

Ном нальна вартlсть цiнних паперlв, у т ч

придбаних у зв]тному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
кап талу товаDиства лiдприомства
оргав зацil ут.ч

внесених у звгтвому роцl

Роздiл V. Вiдомостi про вмади у банках, цiннi папери та iHUJi активи

у то$у числi за 1.рдочо|1

50

'*.
ц,



Б Вклади у банках, цiнвi папери та iHщr акгиви, що перебувають у власностi

54

56

57,

58.

59,

Сума кошт]в ва рахунках у ба!]ках та iнших
фiнансових установах

Номjнальна варт сть цIнвих лапер]в

Розчiр BHecliB до ста-у-рого (aJлалАьо-о)
капiталу товариства п дпри€мства,
органiзацii

добоов лDiе с,оахуванrя

Недержавве певсiйне забезпеченвя

УтриNrання зазначеного у розд лах l]-V майна

Погашення основноi суми позики (кредиту)

Погашенвя суми пDоцент в за позикою
(кредитом)

_Ll не зазна-еF, / ооздiла/'']-V ви,ра|л

А Ф HaBcoBi зобов'язання декларавта та ]ншr його витрати (грн)

Перелц ф]tансових эобов я9нь

членiв ciM'i децаранта (грн)

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

уrо у чисп] за *ордоном

у rolry члФ] lэ rордоном

Б фiнансовi зобов язання члёв]в crM'] декларанта (грн)

Лерелк ф]вансових зобоа яэань усього ] уrоqучифiй {ордояо

60 , Добровiльве страхування

61 Не4ерчавче .енс JHe rабез,]е_еFrq

62, Утримання зазначеного у розд лах ll]-V майна

бз, Погашевня основво] суми позики (кредиту)

64, Поrашення суN,]и процеNт в за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацi] вiдомостей

// ' Яaa.zaz"l 2а/rр

52.


