


А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агальна сума суlryпного доходу, гривнi, у т. ч.:

заробiтна плата, iнlлi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

(виплаченi) декларанту вiдповЦно до умов трудовото або цивiльно-
правового договору (KpiM виплат, зазначених у поэицiях 7, 8)

!3 L/ 0о J+

953ry 5о

дохiд вiд викладацькоi, науковоТ i творчоi дiяльностi, медичноi
практики, iнсгрунторськоТ та суддiвськоi пракгики iз спорry

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

8.

9.

10.

11,

-----fн-аБЁЁЪЪlиа[r; 
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i авторська винагорода, iнlлi доходи вiд реалiзацii майнових прав i

i iнтелекryмьноТ власностi

матерlальна допомога

j дарунки, призи, виграшi

12. i допомога по безробiттю

13.

14.

15, cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi суми та пенсiйнi

виплати, tло сплаченi декларанту за договором страхування,

недержавного пенсiйного эабезпечення та пенсiйного вкладу

i дохh вИ вiдчркення рцомого та нерцомого майна

17. i дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ професiйноТ

дlяльностl

,|8. i дохiд вiд вiдчуrкення цiнних паперlв та корпоретивних прав

.-
19. ; дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння

: користування) майна

дивlденди, проценти

алlменти

спадlлина

/З {*3,о+





| _

Житловiбудинки i

Gадовий (дачний)
будинок

27. i Гаражi

lнше нерухоме
майно

i Житловiбудинки

;i
i-i.-

i ъ

3емельн д лянки

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi корисгування
членiв ciM'i декларанта

l

24

25 Квартири

26

28

29

l lерелlк оо eKTlB мlcчезнаходл(gння (,U EKI с \краlпа|

адреса)

irагальна площа (кв. м,

30

31 Квартири



lнше нерухоме
майно

А. ТранспОртнi засобИ, що перебУваютЬ у власностi, в орендi чи на iншому правi
корисryвання декларанта, та витрати декларанта на х придбання (користування)

Автомобiлi
легковl

Автомобiлi
вантажнl
(спецiальнi)

Воднi засоби

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Перелiк

танспортних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потухкнiсrь двиryна, кВт, довжина,

см)

PiK випуску

Cpla витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на lнцJе

право

користування

Повiтрянiсудна

32

33

34

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

35

36

37

38



Б. Транспортнiзасоби, tло перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

40

41, Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

ц lншiзасоби

користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цилitцрiв двиryна, куб. см,

поту-lкнiсть двиryна, кВт, довttсина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

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

А. Вклади у банках, цiннi папери та iнmi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аlпивiв (грн)

,ý.

46.

47.

48.

l+9.

Сума коtlлгiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т, ч.:

у звiтному роцi

придбаних у звiтному роцi
Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
кап iталу товариства, п iдп риемства,

у тому числl за кордоном

i _орг_а-tttз. ац__у__т, !,.

lншiзасоби

Перелiк Усього

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:



: внесених у звiтному роцi

Б. Вшади у банках, цiннi папери та iншi активи, lл перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

l

Розмiр BHecKiB до статугного (сtоаденого)
капiталу товаристкl, пiдприемства,
органiзацiТ

i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

Номiнальна вартiсгь цiнних паперiв

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

flобровiльне страхування

Погашення основноТ суми позики (кредиту) L/ ооо

58.

59.

Погашення суми процентiв за позикою
; (кредитом) 

."

.Щобровiльне страхування

63.

м.

Погашення основноI суми позики (кредиту)

i Погашення суми процентiв за позикою
i (кредитом)

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

Перелiк фiнансових зобов'язань

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i демаранта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

зазначених у цiй !екларацiт вiдомостей

,, /6 " Флш 2о /6р

50.

51

52.

53.

Перелiк Усього у тому числi за

кордоном

Усього у тому числi за

кордоном

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Усього у тому числl за

кордоном

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утрпмання зазначеноrо у роздiлах lll-Vмайна


