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Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) лоходу

декларанта членiв ciM"[

' 'L\Z'Ц!,__ - i3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: i 5
i "ýа26,6Чii заробiтна плата, iншi виплати та винагороди' i Э i

i HapaxoBaHi (виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов i _ i

, iрудЬ"оrо аЬо цивiльно-правового договору iM i 67о , G / i

; дивiденди, проценти

i матерiальна допомога
__--i _---

i допомога по безробiттю

t3. i алiменти

14" 
. 
спадщина

'-rё-а"*

i cтpaxoвi виплати, Gтраховi вiдшкодування, викупнi

i договором страхування, недержавного пенGiЙного

i забезпечення та пенсiйного вкладу

Назва краТни

Розмiр дOходу

в iноземнiй валют! перерахOваного у гривнl

назЁё ýакгtаду, ycтaнoвt{ тощо, в яких одеряGlно нараховано

1Ё

17

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтеле альноТ власностi

-ieф#+

---*=-
.----*'

-*

ъ__-*-

.-----d^ ъ---,-

iншi види доходiв (не зазначенi у лозuц 6-19J l+--я --"*



В, Одержанi (наржованi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'Тдекларанта

Назва краТни

Рсзмiр доходу

в iноземнlй валютi перерахованогQ у гривнl

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

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'сtпiв Мiсцннаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на lнше право

ксриGryвання

23. i 3емельнi дiлянки

21.

ъ- ъ-р
---^
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49

Б. Вшади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власноgгi
членiв ciM'T декларанта (грн)

ý1 i Сума коштiв на рахунках у банках та ;нших
i фiнансових установах

ý2,

съ-.{+*'ij 
_ i Розмiр BHecKiB дс статугного (складеного) i

i rlа-i-лйl, ,лллЕ..а+лл _.'__лr.лr.л+лл ;: капlталу товариства, пlдприOмства,

у тому ч}tсJ,Il за кордоном

Роздiл VI. ВiдомоGтi про фiнанGов i зобов'язанllя

А, Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

64.

5ý.

'/iоь.

57.

ý8"

ý9.

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

Перелiк фiнансових зобов'язаttь Усьаго у тому числl за кордоном

60.

ý{.

л4tоА,

63.

64.
j (кредитоIи)

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому ч},tслl за кордоном

3асвiдчую

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статуrного (складеного)
капiталу товариства, пiдприgмства,
органiзацiТ, у т. ч,:

-rё-"

-
внесених у звlтнсму роцl

Перелiк Усього

с
---*g

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Усього

Добровiльне стрФryвання

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах llI-V майна

Погащення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Iншi не зазначенi у роздiлах l|l-V витрати

,Щобровiльне Gтрахування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах llI-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)


