


А Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерел в yKpaiвi

Загальва сума сукупного доходу, гривн, ут, ч:

поаfiики ]з споотv

5.

6 заробiтна плата, ]!шi виплати та винагороди, нарахован
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов_тряового,L{JLзtt
або цивiльно-правового договору rкри' бUллаm, , ..-9'v
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Сума одержаноrо (HapaxoBaHolo] доходу

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

(sазба замад/ усrановй тоцо ь iходеряаро 1*эраiовано) заззач*i у ц]й позиц дохсци)

8

10,

11

12

14

15

авторська винаrорода iншl доходи вiд реал]зацiI
майнових прав iнтелекгуальноi власнOстi

дивiденди проценти

матер альна допомоrа

дарунки призи, виграшi

допомога по безробlтrю

алlменти

сlадщина _

cтpaxoвi виплати, cTpaxoвi вiдшкодування, викупнi
суми та певсiйl]i виплати, що сплачен декларанту за
ДО'ОВОРОМ СТРа\\ВаF]Я НеДеРУаВl-О-О Ге-С ЙrО-О
забезпече8ня та пенсiйного вкладу

18 дохiд в]д вiдчуження ц]нних паперiв та корпоративних
прав

16.

17

20, ]нш види доход в (не зазначенi у позчцiях 6-19) 3 0 {

\]J €tз

професiйноl д яльност



Д, l\,4айно, цо перебувае у власностl, в орендiчи на
та витрати декларанта на придбання такого

iншому лравi користування деФаранта
майна або на користування ним

мсцезнаходхевня обе{та i{pa на адреса]



Земельн д]лянки

24, Житловi будинки

25. Квартири

26 Садовий (дачний)
будинок

27 Гарах]

2в. lнше верухоме
маЙно

29, ЗемельнLд]лянки

Б I\,4айно що леребувао у власностi, в орендi чи на ]вшому правi користування

М,сцезнаrодхеявя обOfrа tра за адр€са]

членвсlмiдекларавта

30 Житловi будинки

Квартири



32 Садовий (дачний)

будинок

З3. Гаражi

34 lнше нерухоме

АвтомобiлI

Автомобiлi
l вантажнi

(спецiальнi)

38, . Повiтрянiсудна

РоaоиГU. ВЦо"о",' npo транспортнi засоби

Марrаlмодел"

{обсм сиi iдрвдвйгуна хуб с' поry}нсть

двr'l,/нJ iBT д,9{,iа ,м



А Вклади у банках,
декларанта, та

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папёри та iHmi активи

ц HHi папери та iнш активи що перебувають у власностl

витрати декларанта на придбання таких а(тивiв (грн)

уro y чиФl за {ордочOм

iнших

1

L-

Сума кошт]в на раху!ках у банках та

фiнансових установах ут ч

вкладених у звiтному роцi

ьна варт сть цiнних паперiв, у т ч ]

органiзацii, у т ч.

Номiнал

1в, придбаних у звтному роцl

оозvlр вhес,lв до с,а-у-,о-о rс(ладечоlо)
капiталу товариства. л дприемства

50 внесених у звlтному рOцl

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

користування членiв ciM L декларанта

Мар{а/мсдель

(об.м цил,ндр9 двйryна куб см.

поrуФФьдвйryна квт довяика см)

40

41 Автомобiлi вантажн]
(спецlальнl)

42 Воднlзасоби

Повтрянiсудна4з.

1и, lншiзасоби

45

46

41



Б Вклади у банках, цiннi папери та iHmi аfiиви що перебувають у власностi

член в сiм']декларанта (rрн)

утомучисл за{ордояом

Ноlчliнальна варт]сть цiнних паперiв

Розмiр внескlв до статутного (скJrаденого)

кап талу товариства, пiдприо[,lства
орган зац

Добровlл"-е c-oa,yBal-,"

Сума кошт]в ва рахунках у банках та lншиу

фl]ансових ycTaroBaX

Добров]льне страхування

t-едео\ ав.е г,]с и-е Jабезгёчеч-,

' 
Iриvа, Hq зазhачеl о-о ) роздlла, ,l'-V майча

Погашення ocнoвHoi суми позики (кредитУ)

погаше]]ня основно] суми позики (кредиту)

Погашення суми процент в за пOзикою
(кредитом)

lHUJ] не зазначенiу роздlлах l]l-V витрати

54,

55

56.

57.

58.

59,

Б Фlнансов! зобов язання член в с м i декларанта (грн)

60

61

бз,

64, Погашення сум
(кредитом)

и процентiв за лозикOю

правильнlсть

4tJ

цiй Декларацii вiдомостей

,, |Г , б*iл

Роздiл vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

перел l ф iанфбйх зобов язанq

3асвjдчую зазначених у

2а /4 р


