


А Одержанj (Hapaxoвaнj) з ycix джерел в yкpaiнi

7.

3агальiа сума сукупноrодоходу фивн. ут ч,:

правовоlо доlовору (крм виплат зазначевих у позицiях 7.8)

дохiд вц вимадацькоi. нау(оео] творчо-r дяльносгi, медичнот
,рапч,и Fср!поос о тё .rдд всо/о поа.пФ iз с-ооry

Сума одержаноlо (нарахованог0) доходу

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

1ПазЪ' заsiаду уdанови ]оцо В якиl одеФkано (sараiЪЪаПо) зазначенi i Ц]й ПоiицIi доiо.аи)

lнтелепумьноl власноФ

9. д,вИеtsАи -еоLенlи

lнтелепумьноl власноФ

9. д,вИеtsАи -еоLенlи

1о. матёрiальнадопомога

.r даDчнки, пDи]и виrDаш

{. допомо-J -о безроб пю

14,

,i5. сграховi вцшкодуаання викупнi.уми та пенсйн

виппати. цо сплачев деmаранry за доrовором сrраryванвя.

Nедерхавноrо певсiйноrо забезпечеNNя та пенсiйвоrо вбаду

,|5. Аох]д вИ вИчуreння рухомоrо та нерухомоrо майн.







З2 Садовий (дачний)
будинок

33 Гаражi

lнше нерухоме
майно

Д Тра/споотчi засоби, що перебуваюrD у власнос-l, в оренд,чи ]а |F oмy '']paBi

*op"ary"u""" д"*r"р"нта, та витрати декларанта на lx придбаьiя (хор,сгуваrня)

Сума витрат (Фн) на

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

поryжнiсть двиryва, кВт, довжина,

см)

придбання

Автомобiл]
вантажнi
(спецiальнi)

Воднiзасоби

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоб,

Перелiх

засобiв

38 Повпрянiсудна

Автомобiлi
легковi



lвц]]засоби

Пер€лiк транспортних

3асобiв

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

користувавня членiв сiм'iдекларанта

Марка/модель

(об'Oм цилiндрiв двиryна, куб см,

поryжнiсть двиryна, кВт, довхина, см)

Автомобiлi легковi

Автомоьлl вантажнl
(слецальнi)

Воднiэасоби

повпрянi суднаф,

Йздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiвнi папери та iнlлi аrтхви

Д, Вклади у банках, цiннi папери та iHmi аrгиви, що перебувають у власностi
'- -дЪЙ"рч"r", ," 

""трати 
декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнt!их

фiнансових установах, у т, ч,]
45

Ф.

47

Ф

49.

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна Bapтicтb чiн}]их паперiв, у 7, ч,:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр ;HecKiB до статлного (складеноfо)
капiталу товариства, пiдпри€мства,

у тому числiза хордовом

органiэацii, уI. ч]

и, lнL]Jiзасоби



5о внесених t зв-iому роцi

що перебувають у власностi
(rрн)

6 Вiлади у банках, цiннi палери та iншjакIиви
чпенiв ciM'i декларанта

5i ], va (ошгiв на рахунках у банках та iнших
э -авсових установах

псмrнальна Bapтicтb цiнних паперiв52

Розмlр BHecKiB до сгатлного (складеного)
(апiталу товариства, пiдприемства,
органiзацi]

54

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Перелiк фiнансових эобов'я3ань

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначевого у роздiлах lll-V майна

Г]огашення ocHoBHoi суми позики (кредиту)

Усього ] у тому числi за

Д, Фiнансовi зобов'язаflня декларанта та iншr його витрати ifpн)

ПогаLчення суми процентiв за позикою

Недержавне пенсiйне забезпечення

у роздiлах lll-V витрати

Добровiльне страхування60,

61

м.

Утримання зазначеноrо у роздиах lll-V майна

Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту)

Погашення суми лроцентiв эа позикою
(кредитом)

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

,,',-,'}:z=.,, ,z, ,, rc-^ " .'t/с-:,t.-г 2Ol€ р

- 
пц"ис _ 

,

Б. Ф|вансовi зобов'язанвя членiв ciм'i демаравта {грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

Перелiк


