


Роздiл l]. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в УкраIнi

пепепiк лоуплiя

5. 3агальна сума суlryпного доходу, Фивнl, у т. ч.:

Сума одержаного (нарахованого) доходу

деппаранта членiв ciM'T

i5ъ \19 1tt

6

т

13.

14.

{5.

,l6.

1т,

18.

19.

20.

8.

t0.

11.

12. i допомога по безробiттю

правового договору (KpiM виплат, зазначених у позицiях 7, 8)

виtlлат}t,tцосп.л€Ненtдеклара}цrзадоrоворомстРахуВанНя'

недеря(авного пенсiйного забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд викладацькоТ, HayKoBo'i i творчоТ дiяльностi, медичноТ

практики, iHcTpyrcopcbKoT та суддiвськоТ праlсики iз спорry

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт майнових прав

irпелекryальноТ власностi

дивiденди, проценти _-_

дарунки, призи, виграшi

дохiд вИ вИч}акення рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ професiйноТ

дiяль,jостi

дохiд вИ вИч}акення цiнних паперiв та корпоративних прав --ъ

дохiд ви передачi в оренду (строкове володiння таlабо

користування) майна

Ншi види доходiв (не аааначенi,у поаицiях Ь19)



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

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами c[M'i декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi | перерахованого у гривнi

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

та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелiк об'еlсiв Мiсцезнаходження об'екга (кра[на,

адреса)

3агальна

площа

(кв. м)

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

оренду чи

на iнше право

корисryвання

3емельнi дiлянки
i 

-\

Назва краiни
в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl



iE. , i,UаР i!4РИ

: UулуlпtJь

27. i Гаражi

3емельн] дiлянки

-a-:
a-r ;

Б. Майно, Lцо перебувае у власностi, в ореЁдi чи на iншому правi користуванl-t I

членiв ciM'T декларанта

Житловi будинки i

Квартири

24. ; Житловi будиt-lки

Jъ

--,

--*_-

28. ; lнше нерухGме
; майно

-

ol.



32. Садовий (дачний)
будинок

Перелiк

транспортних

засобiв

Автомооiлi
BaHT€DKHl
(спецiальнi)

Воднi засоби

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

i lU i YfiiilUi Ь ЛЁr'ii УНdt ЁD i, ЛUЁfi'у]'гid;

см)

PiK випуску

А. Транспортнi засфи, що перебувають у влаеноетi, в орендi чи Fta iнtлому правi
корисryвання декларанта, та витрати декларанта на lx придбання (корисгування)

придбання

у влаGнtсть

оренду чи

:::,::::,]э

право

користування

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Сума витрат (грн) на

Повiтрянi судна _ ----

Гаражi

34. i lнше нерухоме
майно

._\

Автомобiлi
легковi

33



_-'-з

lншi засоби

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

А. Вклади у банках, цiннi папери та lншl активи, що перебувають у власносгi
декларантаi та витрати декларанта на прьцбання таких активiв.(грн}

Перелiк транспортних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потркнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

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

користування членiв ciM'T декларанта

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повтрянt судна

у тому числi за кордоном

45.

46.

4т.

48.

]*9,

---\=_

--ъ

40. ; Автомобiлi легковi

44. : lншi засоби

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та jнших

фiнансових установах, у т. ч,:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна вартiсгь цiнних паперiв, у т. ч.: _-ъ

придбаних у звiтному роцi
Рrrаr,л i n ацаa_цi а л п .:тат\..тнпгп 1 cu п а п ацпгп \

капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ. v т. ч,:



Б. Вклади у банках,
членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк Усього

кордоном

i

3асвiдчую пра9фьнiсть зазначених у цaй !екларацiТ вiдомостей

Е,

53

54

55,

56.

5т,

б8.

59.

60.

61.

62.

бз.

6+.

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за

кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань

.Щобров iл ьне страхуванн я

51 Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фilансо_вих установах

Ноплiнэпьна BaoтitlTb l_riнних папеоiв

Роэмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

Недержавне пенсi йне забезпечення ___.--<ъ-*

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиry)

Усього у тому числl за

кордоном

Недержавне пенсiйне забезпечення l+.>

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту) -:----.-.ъ

Погашення суми процентiв за позикоtо
(кредитом)


