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РоздЬ ll. Вiдомостi про доходя

Счма одерханого (нарахованого) доходу

6

8.

пр*овоrо до .вору ,лD,м вr'пла., заз!аqеF.л , qJ.rиц,я^ 7 8, ? | s-s' t,

авторф@ винагорода, iнщ] доход' вИ рееiзацii найновrх лрав

| :.i.:т,,:л!|э: з.:.]i.-,

пзтеDlаьнa дaпомоrа

l:зэ.= эаiлап, )r-::.эj iсцо а я;,!.дёrжэ_,. 1iэраiпЕ?:.) э2э:эч-ёt, ; l; псэй.jj no;.nL4)

9.

10.

14.

l2, Аопомоrа fro б€зробiпю

16 дохц s,л вlлчуяевня pyxoм.J,. ,; nepyxoмolO майн;

дохй вИ провадження л дпр,.мниqьхоI та незалежно];;;Й"'r;, 
'

17

18. дохц вй вйчуяеяяя цiнних паперiвта *орпоративних прав

20-

дохiд вц пёредачi в оревду (строкове волсдiчвя та/або

iнш]вид. доход€ (не зазнач€пiу лозrцях6-19)

ц4r1'/q



Б. Одержанa iHapaxoвaнi) з джерел за межами Укра'lни демарантом

в iноземнiй валютi l лёрерахованоlо у Фивнi

21.

В. Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за мех<ами Украiни членами ciм'lдекларанта

:

А П/айно, цо перебувас у власностi, в орендiчи на iHLloMy правi користувзння демаравта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Мiсtрзнdодження об'опа (краiЪа,



26 саловий rаачний)

24 Житловiбудинки

будинок

lHrije нерухоме
майно

28

Б, Майно, що перебувае у власностi. в орендiчи на iншому лравi користування
членiв сiм'iдемаранта

-тIёЕпiiъб;йБ
lГlсцезнаiЬ.авённяоб'сft а(юаiна заrальза площ {кв яl

А. Земельвiдiлянки

з0 Житловiбудинки

Квартири



садовий [дачний)
будинок

зз Гараж]

34, lнше нерухоме

Роздiл lv. Вiдомостi лро транспортнi засоби

А Траяслортнi засоби. що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування демаранта, 7а витрати демаранта на ]х придбання (користування)

Мао(а/модель

(об'ом цилiндрiв двиryна, куб, см,

noтyxнicтb даиryна, KBi довхина

см)

Автомобiлi
легковi

Автомсбiлl
ваl.паtФi
(спецiальнi)

37 Воднi заооби

З8, Повгрянiсудна

].



Б Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендiчи на iншому лравi

Перелiк транслортних

42. Воднiзасоби

Повiтрнi судна

Марка/модепь

lпб'.м цилiндрiв двиryна Wб .м

потрt(яiсть двиryна, кВт, довжина, cel)

41. Аsтомоблi ва8тажнi
: (слеЦальнj)

4}

улли.тvq.чFq !пснiд.iir'l прул2п2!та

Роздiл v. Вiдомостi про вмади у банках, цiннi папери та iHmi активl't

jи Iншiзасоби

45

,|6,

48

49

Сума кочJгiв на раryнках у банках та iнших
фiнансових установах. ут ч,

вкладених у звiтному рочI

',-.i|-аlhпь нdl1.1. . ,l|::.l ,,l,:=р|э J | ч

придбаних у звiтному роцi
iJ jr,l|p J=e.,,,-_ цL !l r,,r,:,j j -!,djln,_.,_,,
калiталу товарисrва, пiдприемства

I r toMv ,ислl эа *оялоном |

органiзацii, у т. ч,:

ДЕ,лмлбпi пе.kпвi



50 внес€них у звrному роцl

фiнансових установах

6. 8*rэди у Сбtlхзr:, цlн5i папери тa iir!ji аiбие,,:, цa переОуеэют! ,/ БJiаaяaaт]
qленiв сiм'1 декларанта (грн)

Сума ксшт|в на p;xiiiKax у бэiiхах .I; ii,iiirиx

lioi8ina,,.ria бd!',...'iЬ ilinn!," ijaneuiв

Розмiр внескaв до стаr}тного (смаденого)
€л!т?aу'овеr!"a-s?. п]д,ли,,J,тв,.

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А Фiнансовi зсбов'язаяхя декларанта та iHtlJi його витрати (грн)

попелi( фi9,цфвиY rлFбD,qзань

56.

58.

Утримання зазначеного у роздiлах lIl-V майна

Погашення суми процентiв за позикою
{коедитом)

59. lHmi не эазначенl у роздiлах lll-v витрати

60,

бt,

бz

63,

м.

Е. ФliiаiaоЕl зсОов язаi]|]я членiа ail,.i l деь,iарзrlта iaР,i)

пеФл!к фiнаьсових зобов яrань Ус.ого

(|р.д"19"]

Засвiдчую прав зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

,,_11_' Ре{м zata р

5l,

лсбрýБiльр-- iтl]axyBaч!9


