


Перелiк доходiв

Сума одерж€lного (нарахованогФ доходу

декларанта членiв ciM"l
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i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, i ,t ЁЕ i

i ""Ъ BaHi (виплаченi) деклrаранry вiдповiдно до умов i : o,1 
i

: трудового або цивiльно-правового договору iM- i Х, _ л i

i дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi, i

медичноТ практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоТ i - i -/,т.
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t7. i дохrд вiд провадження пiдприомницькоТ та незалежнОТ
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Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнtй валютi перерахованого у гривнl

20. i iншi види доходiв (не зазначенi у позuц ф19)

-

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивиенди, проценти

матерiальна допомога

$

cтpaxoBi виплати, cтpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пеноiйнi виплати, що сплаченi декпаранту за

договором Gтрахуван}-lя, недержавного пенGiЙного
забёзпечення та пенсiйного вкладу
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д. майно, що перебуваý у власностi, в орендiчи на iншому правi корисгування декпаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Назва краТни

Розмiр до)tоду

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'ектiв Мiсцвнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

корисryвання

23. i Земельнi дiлянки
i '*,-#
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Садовий (дачний)
будинок

iz'i

Гаражi

Квартири

lнше нериоме
майно

декларанта, та ви

Автомобiлi
легковi

Рсqдiл IV. Biдoмocтi про транспортнi засобш

Перелiк
тра}tспOртних iB

Маркаlмодель
(об'см цилiндрiв двиryна, куб. см, п icTb

двигуна, кВт, довlttина, см)
PiK випуску

Супtа витрат {rрн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право
користуван ня



lншi засоби

Роздiл V. ВИомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнчli активи

у тому числl за кордоном

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

46.
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Номjнаlьна 

PapтicTb Цiнних пa1_lePlв: у т_ *__ 
i

Автомобiлi
вантажt{i

(спецiальнi)

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

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

п icTb двиryна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

lншi засоби

користування членiв ciM'T декларанта

Воднi засоби

Воднi засоби

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнанGових установах, у т. ч.:

вкпаденtlх у звiтному роцi



придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до Gтатугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч,:

50. : внесених у звiтному роцi

Б. Вtслади у банкж, цiннi папери та iншi активи,
членiв ciM'T декларанта

що перебувають у власностi
(грн)

ý2,

ý3. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) i

i *rпiталу I.9вариства, пiдприемства, 
ii органiзацiТ i

ДекларацiТ вiдомостей
с5

у тому числl за кордсном

Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А" ФiнанGовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

ý4.

ýб.

66.

57.

бi8"

ý9.

i Добровiльне Gтрахування

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелi к фi нансових зобов'язаtlь Усього у тому числl за кордо1-1ом

ý0.

6,!.

62,

63.

64.

Перелiк фi нансових зобов'язан ь Y тому чиGлl за кордоном

3асвiдчую п
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/6 20 /6 р.
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Перелiк Уоього

Ноплiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Усього

Неде вне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll майна

Погащення основноТ суми позики (кредиту)
!ъ

:

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Iншli не зазначенi у роздiлах lll-V витрати {*

,Щобров iль не cTp€lxyвa н ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утриплання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


