


Роздiл ll, Вiдомостi про доходи

А Одержанi (нарахованl)з ycix джерел в yкpaiнi

Сума одержаною (нараховано.о) доходу

ý.

ЗаGльна сума сукупноlо доходу Фивнi, ут ч: 5825qБ9

l/Ea2/
лравовоrо доfовору (крм 9иплат, зазвачених упозицiяI7 6)

7.

11,

8.

10.

авторська виваlорода iншi доходи ви реалiзач майнових лрав

iпелекryальноi зласно.тI

ма rеральна доломоiа

дарунки. приэиl виrрашi

14.

15.

допомоrа по безро6'пю

cTpaxoвi виматя, cтpaxoвiвiдшкодуванш, викупнiсу !и та пенсiйнl

-ffiiат . що сfrаче9l деffiранrу за доrовором dФаlування,

недержаввоrо левсiйного забезпечеввя та пенсiйного вшаду

15, дохiд 3И вiдчр(ення рцомоrо та нерухомоrо майlа

l8

дохiд вИ передачi в оренду (сфокове володiння таlабо

lнш]вядп доходiв (не зазlаченlу позицiяt 6-19)20.

заробiтна плата, ]ншi виллати та вивагороди, нарахованl



Б Одержанl (Hapaxoвaнi) з джерел за межами Украiни декларантом

В Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межами Украiни членамй ciM'i дёкларанга

д Майно що перебувае у власностi, в орендi чи на ншому правi хористування декларанта
та витрати декларанта ва придбаввя такого маЙна або на користування ним

Роздiл ltl. Вiдомостi про нерухомо майно

Мiсцезнаrодженвя об епа (Kpalнa,

.. Земельнiлiлянки

_ орендучи

на lнше право

ьорисryваннq



Садовий (дачний)

2,1 Житловlбудинки

Б, iчlайно, цо перебува€ у власностi, в ореtlдi чи на iншому правi корис.уванвя

Земельвiдiлянки

Житловi будинки

член]в ciM'i декларанта

31. Квартири



Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

з4 lнше нерухоме
майно

Автомобlлi
легковi

вантажнi

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi в орендi чи на iншому правJ
користування декларанта, та витрати дёкларанта на ix придбання (користування)

Маркrмодель

(о6'см цилiндрiв двиryна, куб, см,

Сума витрат (грн) ва

37 Воднi засоби

l 
38 Пов]трянi судна

i !l yxHl9l ь лбlll,ll!,

(спецiальнi)



39. lншiзасоби

Б Транслортнi засоби, цо перебувають у влacнocтi, в орендi чи на iншому праБi
<ористуваl-чя члеFiв с м'' деклаоаl--а

Маркrмодель

(о6'ем цилiндрiв двиrуна, куб, см,

пот}хнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

11. Автомобiлi вантвжнi
(спецiальнi)

Водяi aасоби

Повlтрянl судяа

iнцi засоби

утому числiза (ордоном

2lб сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових усrановах, у т, ч :

вкладених у звiтному роцi16,

11

18

19

Роздiл v. Вiдомостi про вкr|ади у банках! цiннi папери та iнцi активи

Д, Вклади Y банках, цiннi паперй та iнm; активи що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларавта на flрl/Ёоаняя таких аiýивlв (грн)

придбанйх у звiтному po[{i

Пёрел]к транспортних



50 внесених у звlтвому po].{l

Б, Вклади у банках, цiнн папери та iнmi активи що перебувають у власност
членiв ciM'i декларанта (грн)

Перелiк

]

61

ц,

Сума коштiв 8а рахунках у банках та
фiнансових установах

iнших

Ho(riв;nbнa аэm -н ]l]нниY пэп.пiр

Розмiр BHecKiB до сaат}тного (сrладеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацri

:!

55,

56,

57,

58.

Перелiк фiнаясових зобов'язань

Погашення суми процевт в за позикою
(хредитом)

59. lнmi не зазначенiу роздiлах lIl-V витрати

Добровiльне сграхування

-
Недержавне пенсiйне забезпе]]ення

Погашення основноl суми позики (кредиту)

Роздiл vl. Вiдомостi лро фiнансовi зобов'язання

Д Фiвансов1 зобов'язання декларанта та lншi його витрати (грн)

Перелiк ф]нансових зобов'язань

60,

61

62

63.

64.

Недержавне пенс]йне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll_v майна

Поaаrлення ocнoBнoi суми позики {кредиту)

Погашення сYми процент!в за позикою
r(реди-ом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених
z/.r

1{,d--,r',/.
у цiй Декларацii вiдомостей

,. /6 " F2/l з,< r


