


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Д Одержан (HapaХoвaHi) з ycix джерел в yKpaiн

5

6.

Загальна сума сукупноaо доходу. гривв , у т ч ,J|эл

медичноl практики. нструfiорсько та судд всько]
пра!{тики iз спорту

Сума одерханогс (нараlованоrо) доходу

8 авторська вивагорода iвшiдоходи вд реалiзацl
маЙнових прав iнтелектуальвоi власност

9

10

11

12

13

14

15

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки призи, виграшr

допомога по безробiттю

спадщина

cтpaxoBi виплати. страхов вiдшкодування, викупвl
суми та пенс Йнl виплати, що сллачен дек.ларанту за
до-овороv c,pa(}BaF,r. Fедео уав-о,о геF, ;tsо о
забезпечечF,q, a']e-c,,4Fo'o в\ладl

доi д в д в дq] кен-я o, ,o\4olo ,а , ёоr .оvо.о va;.]a16

17 дохlд в д лровадження пiдприемницькоl та незалежно
лрофес Йно] дiяльностi

20, iвmi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

7.



Б Одержаr (нарахован ) з джерел за межами Украiни декларантом

В Одержан (нарахован ) з джерел за мехами УкраIни членами ciM'i декларанта

22

Роздiл llL Вiдомостiпро нерухоме майно

А Майно, що перебувае у власност в оренд] чи на
та витрати декларанта на придбання такого

lншому прав користуваввя декларавта,
майна або на користуванвя ним

М счезнаходхенвя обоfrа Gра Rа адреса)

21



2З Земельнiдiлянки

24 Житловi будивки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гараж

lнше нерухоме

Б Майво, що перебувае у власностi в орендiчи ва iншому прав користування
членiв с M' де(ларанта

;."* ."* м:цеrнах.дяеrня об.frа i{pa ra адрё.а]

29 3емельн дlлянки

30, Житлов] будинки

з1 Квартири

27



32 Садовий (дачний)
будивок

ЗЗ Гараж

З4 lнше нерухоме

Маркаirодель

Loa см цйг ндр:вдвфlуна {уб .м п.rr/цн,пь

Роздiл lv. Вjдомостi про транспортнi засоби

А Травслортвiзасоби що перебувають у власвостi, в оренд чи на iншоЙу правi корисryвання

з5 Автомоб л
легков

зб АвтоNлобiлi
вантажн

декларанта, та витрати декларанта на ]x лридбання (користування)

Водн засоби

Повlтрянiсудна



Б Транслортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на
користування член]в ciM'i декларанта

lоб.м цил ндр 9 далrуна iуб см

пOтужнсiьдвtrryна хвт довхина см)

lншому прав|

Перелнrрав.п.ртчиiза.обв

Автомобlлiлегковl

Автомобlлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднlзасоби

Повiтряв судна

lнш засоби

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у баяках, цiннi папери та iHuJi активи

декларанта, та витрати декI]аранта на придбання таких активrв (грн)

А Вклади у банках, цiвн лапери та нш активи що перебувають у власност

45 Сума кошт в на рахунках у банках та вших
ф]нансових установах ут ч:

всаде-й, \, Jв,тчомч ooJi

Номiнальна BapTicтb ц нвих паперlв, у т ч,

лридбаних у звпному роцi

oolvlo Bpec}lB до ста,/-Ео-о \складеFо-о]
капlталу товариства, пiдприемства
органiзацi], у т ч,:

у:ому ч сл за l0рдонOм

46

47

48

49

50, внесених у звiтному роцi



Б Вклади убанках цiннi папери та ]ншiактиви цо перебувають у власностi
члевiв с м ] декларанта (грв)

у 10му сбФ за l0рд.вом

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

51 Сума коштiв на рахунках у банках та нших
ф навсових уставовах

52

5з

Ном нальна варт сть цiнвих лаперiв

Розм р BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства л дприомства
органiзацli

лереп { ф наясових эобов qзаNь

Добров льне страхування

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

Недержавне пенсrйве забезпечення

54

55

56,

57,

58,

Утримання зазначеного у роздiлах l]_V майна

Погашення ооновноl суми позики (кредиту]

Погашенвя суми процент в за позикою
(кредитом)

59, lншi не зазначен у розд лах ll]-v витрати

лерел х ф назсобих зобов язаqь у тOму чtr.л эа loрдоноU

60,

61

62

63,

м,

Добровiльне страхування

Недержавне пенс йве забезпечення

Утримання зазначевого у розд лах l l_V майна

'']о-а-]е-d. o(roB-o crv/ гоз,.1lи ,рёдл/,,

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

Б Ф нансов зобов яэання членiв clM'i декларанта (грн)

" 2|" фабня zo /6 р


