


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А, Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycrx джерел в yкpaiнi

5, Загальна сума сукупного доходУ гривнi ут,ч] 69/в э,9З //t уу, зl
6 ",nn6,,-..".,. -,,,_,__-,-_лл-,л-___6, заробiтна плата нщiвиплати та винагороди, нараховав|

(в,aплачеll, деклараl-.ту вlдповlдчо до умов грудового ? /
аб(l _{иБlлоl о,ncaвcaoio.rсrовосу,"р,йчr.лi,i А'///ё, ( ' //Ьqё, \е
JаrяачеяUл ! паэчLlяl 7 в1

дохiд вlд викладацькоi, науково] ] творчо'i д lяльност
медичноl практики iнсrрукторськоi та суддlвськоi

, практики lз спорту

1Nаз6' эа п Фу ici анови rПц о i якйх Пд epiaHo {нэрiПi'6а но] Яrначе Hj i Ц]й пЪзйЦП д оiЬай]

8. aBi,opeb(a аиваrорода. iнmi доходи Ёiд реалjзацii
майнових прав iнтелекгуальноi власноатi

10.

дивlденди, проценти

матерlальl-]а доломога

дарунки, призи, виграшl

13. алiменти

допомога по безробiттю

l4, спадщина

,|5 страхов] виплати cтpaxoвi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйl.]i виплати. цо сплаченiдехларанту за
доrовором страхування, недержавного пенсiйного
заоезпеченF]я та пенсiйного вкладу

'6 
дохи в]д вич)ження рухомого та нерухомого майна

17 дохlд в д провад,{еы. -|дlр,]сvн,4цбУо' та Fезалехчоl
професiйноi дiяльностr

18. дохiд вй вlдч}окевня цiнвих папер]в та коDпоративних
прав

'l Э, дохiд вiд передачiв оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

20, iнmi види доходiв (не зазначенl у позuцiях 6-19) |9Е' 2о

I
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ч9s"rjз]: rи Украiни декларакгом

l

9 j4"РТlЦ"rТЕ114}:е:lечyl"!и 
украiни членами c|M,j деrларанта

Мiсцё*аходх*ня об епа {краlна адрфа)
L_:мэвлеэт(|r,*)ю i
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Земельнiдiлянки

Роздiл ll|. Вiдомостi про ,"руrоЙ м*ЛЙ
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Б Транспортнi засоби що перебувають у власносг], в орендi чи на iншому правi

Пбрелiк транспоптяих эасобiв
Мархэ/модель

(об ем илLндрвдеryна {уб см

поtужiiйь дfuгуiа (вr. д.вхина .м)

4'| Автомобiлiвантажнi
{спецiальнi)

/ю, Автомобiлi легковi

засоби

43 Повiтрянiсудна

lвшiзасобиц.

45

46

17

18.

49,

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

придбаншх у звiтному рочi

А, Вклади у банках. LliHHi папери та iнmi абиви, що перебувають у власносгl
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)

у тому чиФ] эа кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фlНаl-СО€ИХ ycтal-oвax У -, Ч

Номiнальна варт!сть Lliнних паперjв, у т ч.j

Розмiр BHecKiB до сгатrrного (складеного)
капiталу товариства. п|дприемства.

внесених у зв,тчому роц,

Б. Вклади у банках, qiнHi папери та iнцi активи, цо перебувають у власвосr]

51, Сума коштiв на раryвках у банках та iнших
фiнансових установах

користування членiв ciM'i деклараl-га

Воднi

членiв ciм''i дёкларанта (грн)

у тому чиф] эа tоиOяф

Розмiр BHecKiB до статлного (складеного)

62 вартlсгь цlнних паперlв

органiзацii, ут, ч ]



капlталу товариства, пlдприOмства,

Роздiл vl. Biдoмocтi про фiвансовi зобов'язання

д Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грф

у 7ому чифl зз rcраоi4l

Недерхавне пенсiйне эабезпечення

57. погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту)

59. lнLll не заэначеFiу роздiлах Пl.rУ витрати

_Б; jlа","l,"б"Ч"jчl]ч!ч: Y]дч9ечt (Р;. L ,-**-,*-оо

54

55

60 Добровiльне сграхування

Недержавве пеFrсiйне забезпечевня

в2, Утримання зазначеного у роздrлах lll-v майна

бЗ. Погац€ння ocнoвHol .уми позики (кредиту)

м. Погашевня суми процентiв за позикою

tкредитом)

. -:/
"у,

/{ 7сдz l,, -l,/U

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацil вiдомостей

zo /ё р,


