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Роздiл ll. Вiдомостi про доходrl

А Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерёл в yKpaiнi

6

заrальна сума сукупного доходу гривн],УТ " //.{/// r 1./a./ 

'К
заробlт.lа плата, ,.{U,l виплати та виiагороди царахован' , j -' / ) , -1 - .r' ;)
(виллачёнl) демаранry вИповцно до умов грУДОВОIО /ll // l К { Ц/ 

' 
I

або цивlльно-правового договору (rФlм вчппаm

7

' "едич"оi 
пракг"*", iнcтpyкTopcbкol та суддiвськоi

пDа.сики lз сгорту

:

: 
ГвЪэй зайаi, i-йЪй' rcщо в iiиt одЬrюПТaв'р6х@1ноJй3наФвi у цiй й'йlii дёiЪ]с1)

15, cтoaxoвl виллати, cтpaxoвl вiдLUкодування, викупнi
i сУми та пенсiйнi виплати' що сплаченi декларанry за : 

-доrовором страхування, недеожавноrо пенсlйного

забезпечення та пенс,йнога вааду

'16. дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

il

сrrа одерхэяо.о{нарахоФво.о) доходу



Б Одержанj (Bapaxoвaвj) э джерел эа межа ми Уцраiнц деаарёнтом

В. Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межаiiи Украiни членами ciм'T декларанта

].].

з

2,|





членiв ciM'i декларанта

Земельнiдjлянки

мiсцезrcходжёння о6'еса (tраlза адреса)

Б, Майно, цо перебуваб у власностi, в орендiчи на iншому лравi користування

:

з1

l аражl





Б- Транспортнi засоби, що парббуваютьу вла,нýсri в ор€!рJ чи на iнtloмy правi

користуванвя членlв ciM ] декларанта

марrа/модель

(об ем цял ядрiв двяrуна ýф с

кВт, довхина см)

Автомобiлi вантажнi
{спецiальнi)

Автомобiлi ,l€fKoýl

Повiтрянiсудна

lн!,Jiзасоби



Роздiл v. Вiдомостl про вклади у банках, цiннi папери та iHmi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iB1,1,]i аlс,иви що перебувають у власностi
декJ]аранта, та витрати декJlаранта на придбання таких активiв (грн)

/r5, ] сума коOfгiа на рахунках у бавках та iнших

Б, Вклади у бавках, цiHHi палери та iншiактиви, що пёребувають у власностi
членiв ciм'j дехларанта {грн)

Уфrо у то{у чюi за кордопом

Сума коцJriв на рахунках у
фiнансових установах

банках та iнших

53,

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до сгат}тного (складеного)
капiталу товариства, пилри€мства,
органiзацii

у тФуqш зэ хордоном

8
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47,

48,

4{)

вкладених у звiтному роцi

Розмiр Bbec{lB до стаIгного (складеноrо)
капiталу товариства, пиприомства,



54.

55,

56,

57.

59.

Роздiл И. Вiдомостi про фiпансовi зобов'язання

А, Фiнансовiзобов'язання демаранта та iHmi його витрати tpн)

Б. Фiнансовiзобов'язання членiв ciм'j дёкларанта (грн)

60.

61,

63.

м.

пер€лкф яан.овиi зобов iзаяь Усього утому числ за sордоноф

перелiх ФнанФаих з!6ов'яФнь у ,ому чrфj Ф кордонон

3асвiдчую правильн зазначених у цiй Декларацiт вiдомостей
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