


Роздiл l{. Вiдомсстi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

пaпёлiк лпуалiп

l

| Сума одерх<аного (нарахованого) доходу
I

5. 3агальна сума суlryпного доходу, гривнi, у т. ч.:

i заробiтна плата, iнlдi виплати та винагороди, HapaxoBaHi ;

i /пиппяценi\ лЁкпtrlяп пiлпппiлнп лп vf,{пR mvлоRпгп або t lипiпннп_ :

; правового договору (KpiM виплат, зазначених у позицiях 7, 8)

i дохlд вlд викладацькоl, HaykoBol l творчоl дlяльност, медичноl

, "li_*,I" j",-"o:1,j1_:]jT*KoT пракгики iз спорry l

??"?,1

В 3 9277z
6

7

8. авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ майнових прав 1

irтелекгуальноТ власностi

q

10.

1l,

: i;r!аТеРiаЛЬНа ДСПGfotОГа

a дарунки, призи, виграшi

,12. | аопомога по безробlттю

лrнj ibHuu i i

l8. i дохiд вiд вiдчркення цiнних паперlв та корпоративних прав

в оренду (строкове володiння таlабо

виллати. що сплачен деклараFгry за договором страхування,

недержавного пенсiйного забезпечення та пенсiйного вкладу

дохlд вlд провадження пlдприемницькоТ та незалежноТ професiйноТ

16.

17.

алlменти

спадщина

fiраховl виплати, cpaxoBl вщшкодування, виt<упнi суми та пенсiйнi

дохiд вИ вiдчркення рухомого та нерцомого майна



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраIни декларантом

21

В Одержанi (нарахованi)з джерел за межами Украiни членами сiм'i декларанта

Назва краiни

Розмiр до)(оду

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

д. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi кориgгування декларанта,
та витрати декларанта на придбанFlя такого майна або на користування ним

Перелiк об'екriв Мiсцезнаходження об'екrа (краТна,

адреса)

Загальна

площа

(кв. м)

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

i Земельнi дiлянки

_-



24. ; Житловiбудинки 
i

Гаречi

майно
iHшeНepyx.oМe : г 1

Б. Майно, що перебува€ у власностl, в орендl чи на lнцioмy праЁl користування
членiв ciM'i декларанта

3емельнiдiлянки

i1ii
:I

30. ; Житловiбудинки 
.

31 Квартири

ЕЕ. Гrё-jij i ii'if 'rl

Садовий (дачний)
UуниFiiJк



33

i

А. Транспортнi эасоби, що перебувають у власноотi, в орендi чи на iншому правi
користування декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

Перелiк Марка/модель

транспортни,. I 
too,." цилiндрiв двиryна, куб. см, j BiK ВИПУСКУ 

| пр"до""""
xaT}-HHiai ё лБi.ii yHal :(э i, дU,EiЦ!iHa,

см)
у Ёласillсть

Автомобiлi
легковl

Автоfuiоt]iлi
BaHT€DKHl
(спецiальнi)

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Сума витрат (грн) на

о, Воднi засоби

38. l Повiтрянiсудна
l_



користування членiв сiм'i декларанга

Перелiк транспортних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, ryб. см,

пот}акнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

lншi засоби

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендl чи на lншому правl

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

i-i

Повlтрянiсудна

lншiэасоби

А. Вклади у банках, цiннi папери та lншl активи, що перебувають у власностi

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

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активlв (грн)

Перелiк Усього | у тому числi за кордоном

48. i вкладених у звiтному роцi

л9gllз1?1? =з_р.9" 1чч !an9p9_y, ] _
4т

48
'

1_1ец991Lу_lщ9ry_рч
: Рп:няiп qцдгиiц пп лт5тlпцлгп /пипэпэцпгR\

- a-

42. l Воднiзасфи



Б, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, щ перебувають у власносгi

кордоном

62 i Ноклiняпьна ваптimь tliнних папепiв

Розмiр BHecKiB до сгатугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацii

51

53

членiв ciM'i декларанта (грн)

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань

55.

56,

57,
'ii Погашення основноТ суми позики (кредr,ту) i

г

58.

59.

Погашення суми процентiв за позикою

i lншi не зазначенiу роздiлах lll-V випрати

62. i Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна :

64. l Погашення суми процентiв за позикою

i цр9+т9уl_ _

вильнiсть зазначених у цiй,щекларацiт вiдомостей

Перелiк фiнансових зобов'язань

В0. i Добровiльне сграхування

Засвiдчую

оз Ev/bbj

Усього у тому числl за

кордоном


