


a
9. дивlденди, проценти

10. матерl€Lпьна допомога
11. дарунки, призи, виграшt

|2. допомога по безробiтгю

13. алiменти
l4 спадщина

15.

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування,
викупнi суми та пенсiйнi вип лати, що сплаченi
декJIаранту за договором страхування,
недержавного пенсiйного забезпечення та
пенсiйного вкJIаду

1б. дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого
майна

l7. дохlд вlд впровадження пlдприемницько1 та
незалежноТ професiйноТ дiяльностi

18.
дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та
корпоративних прав

19. Щохiд вiд передачi в оренду (строкове
володiння таlабо корисryвання) майна

20. Iншi види доходiв ( не зсвначенi у поз. б-I9)

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декJIарантом

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

2|.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з лжерел за межами Украihи членами ciM'T декларанта

Назва краiЪи
Розмiр доходу

перерахованого у гривн1

22.

Роздiл III. Вiдомос,гi про нерухоме майно
IVIайно, що перебувае у власностi, в орендi чи на

витрати декларанта на придбання такого
iншому правi користування декларанта,
маЙна або на користування ним

таА.

Перелiк об'ектiв | Мiсце знаходжеЕ ня | Заг€шьна | Сума витрат (грн.) на







/ 43. Повiтрянi судна

44. Iншi засоЬи

Д. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, rцо перебувtlють у власностi деклараrr,га)та витратИ

декJIаранта на придбання таких активiв (.рц.)

Перелiк Усього
У тому числi за

кордоном

45.
Сума коштiв на рахунках
установах, у т.ч. :

у банках та iнших фiнансових

46. Вкладених у звiтному роцi
HoMiHzlJIbHa BapTicTb цiнних паперiв, у т.ч.47.

48. Придбаних у звiтному роцi
Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) капiта_лу

товариства, шiдприсмства, органiзацii, у т.ч.:49.

50. Внесених у звiтному роцi
Б. Вклади у банках, цiннi пчшери та iншi активи, що перебувilють у власностi членiв ciM'i декларшrта

(грн.)

51.
Сума коштiв на рахунках
установах

банках та iнших фiнансовиху

52., Номiн€шьна BapTicTb цiнних паперiв

53.
Р*rrр "".*t" ^" 

.татутного (складеного) капiтаJIу

товариства, шiдприсмства, органiзацii

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього
У тому числi за

кордоном

54.
--ээ. Недержавне пенсiйне забезпечення
5б.
57.
58.
59.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього
У тому числi

кордоном
за

б1.

62.
63.
64. погашення суми процентiв за позикою (кредитом)

Засвiдчую правильн\_ uлених у цiй Декларацii вiдомостей
" lб " Е€ре?,r<fl 20lб р,

(пiлпис)


