


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А Од;ржаяi iаёрал,ованi) = 
yci;. д-керЁ:-т в yK.paiHi

Сума одержаного {нарахованого) доходу

:/аЗаЗ.67

i заробiтна плата, iнrлi виплети та винагороди, HapaxoBaHi i

iвиплачен!! деsJtаранlу вцtlljЕtдilц дс умчв t!удОвОtG аОо чцtj|льпО- ,
ёеУZЯ Zб i

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

дохiд Bi4 виЕладаl!ькФi науковФ] i тварчоi дiяпьноетi медичнФi !

практики, iнсгруlсторськоi та суддiвськоТ практики iэ слорry

г-

t0.

9. дивlденди, проценти

Ма-, еРlаЛЬilа ДОПОМОГа

8.

12.

13.

допомога по безробiттю

] алlменти

14.

4Е , cTpaxoBi виплатц. cTnaxoBi вiлtлкоаування, вик_чпнi с_чiпи та пене!йнi

виплати, що сплаченl декпаракry за договором страхування,

недер)кlвного пGнсiйного забезпечен ня та пенсiйного вмlаду

дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого маина i

! дохiд вiд провадження пiдприемницькоI та незалежноI професiйноi i

,l6.

17,

l9.

20.

i д!яльност|

18. i дохИ вiд вiдчркення цiнних паперtвта корпоративних прав

i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

i корисгування) майна

i inri 
""д" доходiв (не зазначенi у позицiях Ё-i 9)

спадщина



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

Назва кра[ни

в iноземнiй валютi перерахованого у фивнl

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межамl4 УкраТни членами ciM'T декларанта

розчiо дохалч

Назва краТни

РоздЬ lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. [trlайно, що перебувае у власностI, в орендl чи на iншому правl користування деrларанта,
та витрати декпаранта на придбання такого майна або на користування ним

Мiсцезнаходження об'епа (KpaiHa,

i.i

3агальна

пп1!!!?

(кв, м) користування

vJ,r|ч 9,1 | р9 | \l р, }/ | lч

Перелiк об'епiв

22



a.о. : NБаUIиLlуt

i _

Саловий (дачний)
lJулипUк

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на lншому правl користування
членiв ciM'T декларанта

Заrальна площа (кв. м)

30. ; Житловiбудинки 
i

31. ; Квартири

)л Житловiбудинки

26

27 Гаражi

28. lнше нерцоме
майно

29

адреса)

Земельнiдiлянки

ъ



Садовий (дачний)
Е. ._... --.-UулиFlUк

Гаражi

А. Транспортнiзасоби, що перебува|оть у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

ll

PiK випуску
Перелiк

транспортних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потlакнiст" двиryна, кВт, довхсина,

см)
у власнlсть

право

чопиaтv_еацчq

Автомобiлi
вантажнl
(спецiальнi)

Воднi засоби

lнше нерухоме
пдэ:iнэ

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

Марка/модель

(об'ем цилiндоiв 4виryна, tryб. см.

потркнiсть двиryна, кВт, дов;ttина, ом)

PiK випуску

Воднiзаmби

llовпрянl судна

45, i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
i фiнансових установах, у т. ч.:

6 Рипапlл rl Бauuav rriuцi п2па7rll та iullli эftlабlа ,,lrt папа6,rоаптL l, опааl,;аti
ч,t| чl1.1

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аlfiивiв (грн)

у тому чисrll за кордоном

!{cцrl4cтvв2ч чс rлен iq ct l=lt'T децлэ пацта

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цaннi папери та aншiактиви

вмадених у звlтному роцl

Перелiк тансtlортних
--ллляiлJa9U9lD

40. , Автоцобiлi легковi

41. i Автомобiлi мнтажнi

iи. i lншiзасоби

д.

49.

46.

придбаних у звiтному роцi



50 внесених у звiтному роцi

Б. Вtлади i, банка,<, цiннi паперi4 тэ iнцi al.:тylЕbi, цо перэбувають у власностi

Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного) i
g2п !т.-е п\=, тпQ2пцaтра п ! л п пцal!aте2
органiзацiТ

Перепiк фiчанслвих зобов'язань у тоlЁу чцсл! за

кордоном

55.

56.

q7

58.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення суми процентiв за позикою

|ншi не зазначенi у роздiлах ll|-V витрати i 
-, 

i59. ;

членiв ciM'T декларанта (грн)

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Недержавне пенсiйне забезпечення

,lllРxlН :,inn ; l|-Kllj::JH i- !r al*illlrt t й!l-.;Gнцlllq itЁ;lj

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за

кордсном

60

бl.

R,

63.

й.

i Недержавне пенсiйне забезпечення

i Погашення основноi суми позики (кредиry)

i Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

icTb зазначених у цiй ,QекларацiТ вiдомостей

53

П а+а сiц 1, тлr!!. r !!4-Е! эt

кордоном

Сума коштiв на рах},нках у банках та iHmiTx

фiнансових установах

т-

Усього

ff обровiльне страхування


