


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycjx джерел в yкpaiнi

сума одерханого (нарахованого) доходу

Заrальна сума сукупного д9ходу Фиввi] у т, ч :

6 заробiтна плата iнш] 3иплати та винагороди, Hapaxoвaнi

правовоiодоговору (KpiM виплат, зазначених у позицiях 7,8)

8.

9.

авrорська винаrорода. iHmi доходи ви реалзацil м.йнових прав

iлелепуальноi власвостi

матерапьна допомоiа10.

1,1. дарунки, приrи, виrраш!

1з.

11.

t5

допомога по безробim

dtDахоsi виплати, страховi вишкодувалня. викупнi суми та пенсiйнi

виплаrи що сплаченl дешаранry за доrовором Фраryвання,

недержавного пенсiйноrо забезпеqення та пенсiйного вOаду

l6. доtiд вИ вИчя<ення рiаомогота Heprloмoro майна

17. дохiд вiд проваджевня пиприемницьюl та незалежноi професiйноi

дохiд вИ вИч\Dl<ення цiняих паперiвта kорпораивних прав

дохй зй передачi в ореяду (Фрокове володiвня та/або

,l8,

19

20,







З2. Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

з1, lнше нерухоме
майно

Cyu" чпrр".6рпЦ"-. _"""*]
придоаннq

Увласн'с'" i :""j ]

транспортних (Обем цилlндрiв дви ryна, куб см РiК ВИПУСКУ 
придбаннq орендучи

засооlв , u ,i;i!i. лBrjiii; ia",;-b;";i. 
у власнiсть

clrJ

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

А, Транспортнl эасоби що перебувають у власностI в орендl чи на iHmoмy правl
хористування декларанта та витрати декларанта на ix придбання (корисryвання)

зб Автомобiлi
легковi

Jb
вантажнl
(спеqiальнi)

Воднiзасоби

з8, ПовiтрявiiудiЪ



lнml засоби

Б Транспортнiзасоби, цо перебувають у власносri, в орендi чи на iншому правi
(ористування членiв с M''i декларанта

Перелiк rранспортних

L

Автомобiлi легкоеi

rи iншlзасоби

(об'€м цилiндрiв двиryна kryб см,

noтpKнicтb двиryна, кВт, довжина см)

Роздiл v. Вiдомостi про вмади у банках, цiннi папери та iнцi акгиви

А Вклади у бавках. цrr]нjлапери та iншi акгиви, що пвребувають у власност]
декларанта та витрати декларанта на придбання iаких активlв (грн)

45.

16

48

49

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
ф]нансових уставовах, ут ч,

47,

вкладених у звlтному роцi

Номlнальна вартiсгь Lliнних паперiв, у т ч,:

калiталу товариства, пiдпри€мства,
органiзацii ут ч.

ZiЗ Поытрянl судна

у тому числiза кордоном



5О внесених у звiтному роцi

Б Вклади у банках ц!ннi папери та iнmi акгиви, що перебувають у власностi
членiв с]м'1 декларанта (rрн)

Усьоrо l

5l, Сума коштlв на рахунках у банках та iнцих
фiнансових усrановах

ноtl!напчча ваотi.],ь !liсниY пrпёпiв

Розмiр внеск в до статлного (складеного)
капiталу товариства, пlдприемства.
органiзацii

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А, Фiнансовiзобов'язання декларанта та iнmi його вrfграти (грн)

I Перелiк ф нансових зобов'язань i утому числlэа

Недержавне пенсiйве забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах llI-V майна5в

57.

58,

погашення основно] су\.!и поэики {коедиту]

Погашення суми процентiв за позикою

. JJпеаиг9,у1

lнщ] не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'я3ань

Добровiльне сграхування60

61,

62,

ý3.

64,

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Недержавне пенсiйне ззбезпеч9н!:

По|зшенн1 ocнo9нoi суми лозики ({редиту)

Погашёння суми проценпв за позикою
(кредитом)

зазначених у цiй ffекларацii вiдомостейЗасвiдчую правильнiсть
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Роздiл l, Заrальнi вiдомостi
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А Одержанr (нарахованi)з ycix джерел в Украiнi

Сума одержаноlо (нарахованого) доходу

5, Зайльна сума сукупного доходу Фиввi у т

6

9,

правового доrовору (кр]м виплат зазNачених упозицiях7 8)

дохiд ви ви9адацыоI Nаtаоsоi i т9орчоi дiяльноdi, медичноi

поапиху _, юуrооъtоl la llJJ в!око'lралу/и з crop'v

8. авторська винаrорода, iншi доходи зи реалiзачil майнових прав

iнтелекпальноl власност

матерiальна доломога

даруяки, призи, виграшl

l0,

'l1.

12,

11.

допомой по безробimо

l5 й!аховi виплати cтDaxoвi ввшкодування. викупнi суми та пенсiйli

виллdr. шо сплаченi декларааry за доrовором страryвання,

недержавноrо ленсiйноrо забезлеченtsя та пенсiйноrо вшаду

17, дохд вlд провадяення пиприомницькоi та незалежноl професiйноi

18. дохи ви вцч}хення цiнних паперiв та корпоративних прав

дохИ вИ передачi в оренду (.трокове володiнвя та/або
19.

20, iншiвиди доtодlв (не зазначенiу аозицiях 6 19)
_ ?/09.33

ьб 998.г



Б Одержанl (нарахован )з джерел за межами Украiни декларантом

21

перераrованоrо у гривнi

В, Одержанi (нарахован]) з джерел за межами Украiни членами ciм'i декларанта

22

Роэдiл lll. Вiдомостi про нерухомо майно

А. Майно, цо перебувае у власностi, в орендi чи на ]нщому правi користування дёкларанта,
та витрати декларанlа на придбання такого майна або на користування ним

Мi.цезнаходження об'опа (кратна,



Жигловl будинки

Б Майно, цо перебувае у власностi, в opelцi чи на lншому правi користування
членiв ciм i декларанта

з1

Садовий (дачний)

Заiальна ппоща (кз м)

Земельнiдiлянки

t

Квартири

27 Гара,кi

lHL],Je нерухоме
майно

Житловi будинки30



з2 садовий (дачний)
будинок

Гаражi

з4 lF]ше нерухоме
майно

А, TpaнcnopтHi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iHUJoMy правl
користувавня декларанта та витрати декларанта на ix придбавня (користування)

Сума витрат (грн) на

(об'ом цил]ндрiв двиryна, куб см,

пп.iл=;i;i. лJrr.уна ii]i дi;;il;lrа

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

вантажнi
(спецiальнi)

З7 Воднi засоби

38, Повlтрян1 судна

Автомобiлi
легковi



засоби

Б Транспортнi засоби, що перебувають у власност] в оренд] чи на iншому правi
корисгува.rня -лен,в clM l деклараrта

Перелiк транспортних
Марка/модель

(об'ем r]илiндрiв двиryна, куб, см

потрltнlсгь двиryнаj квт] довжина] см)

1.{, lншi засоби

А, Вклади у банках, цiннi папери та iнmi активи що перебувають у власностi
декларанта, та витрати деffаранта на придЬання таких акrивrв (грн)

у тому числiза кордоном

46

1т

48

Воднiзасоби

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

Автомобiлi лвгковi

4J llоытрянl судна



50 внёсених у звiтному роц

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iнmi акгиви, що перФбувають у власностi
членlв ciM'i декларанта (грн)

51 Сума Kotl,'тiв ва рахунках у банках та ]нших

53,

я' но[r!рэпнна Armi-b l]iчнйY п.пёпiА

i-

Недержавне пенс йне забезлечення

, 
Утримання зазначеного у розд лах lll-V майна

Погашецвя ocнoвHoj суми позики lкредиrу)

69. lнmi не зазначенiу роздiлах lll-v витрати

фiнансових усгановах

Розмlр внес(|в до c.aT}.гHoro \складеdогоJ
капlталу товариства. пlдлриемства,
органiзацii

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А, Фiнансовj зобов'язання декларанта та iHщi Його витрати (грн)

Перелiк фiнансових зобов'яэань

56

56,

Перелiк фiнансових зобов язань

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

80

61

52

бз.

61.

Утримання зазваченого у розд]лах lll-V майна

Погашевня основноl суми позики (кредиту)

Погашення суми проценпв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей


