Роздй

ll.

ВИомостi про доходи

А, Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерел в yкpa'iнi

сума одерýяоm (нараiованогФ до!оду

Загальна сума сукупного доходу, гривяi,

у т, ч.:

ý

або ци вiльно-п раво вого договору (KpiM €Uгйаm,
зазначенuх у rюзuцях 7. 8)

7,

дохИ вИ викладацько1. HayKoвoi i rвои{оi дiяльностi,
медичноi практики, lHcтpyKтoDcbкoi та суддiвaькоi
практики iз спорту

аslорсьча ви.lаlорода, lьJJlдо,оди вц реалiзаф':
маинових прав,,]телеrrуапьноi власностi
дивиенди, flроценти

l0

матерiальна допомога

ll

дарунки, призи- виaрашi

12

долол,!ога ло безробiттю

'!з,

1/6 tr07

]._

_.

3?,
1r З ?r'
,/+

спадщина

I

cтpaxoвi виплsти. cтpaxoBi slдшкодування, викупнi
суNlи та пенсiйяi виплати, цо сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйноl о
забезпечення та пенсiйного вкладу
дохiд вИ siдчуження ряомого та нерцомоrо маЙна
,l7,

дохИ вИ провадження пiдприемни[lькоi та незалежноТ
лрофесiйноТ дiяльностi

l8.

дохИ вiд вйчуження цjнних палерiв та корпоратизяих
прав

'l9

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння тrабо
користування) майна

20,

iнmi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-19)

Б, ОдеDмнi (trapaxoвaнi) з джерел за меr€ми

В, Одержанi (нараховаяi)

з

Укра]ни декларантом

джерел за межами Украiни членами сiм'iдекларанта

Роздiл lll. Biqoмocтi про нерухоме май}lо
в орендiчи на iншому npaвi користуаання декларанта,
та витрати деl(ларавта на придбання такоrо майна або на користування ним

д. Майно, що перебувас у в.ласностi,

Мiсценаtофня (б'.па

Земельнiдiлянки

24

Житловiбудинки

25

Квартири

Садовий Иачний)
будинок

(KфiHa,

ФрФ)

27

2в

lнше нерухоме
майно

Б. Майно, U]o перебувае у власностi. в орендiчи на iнmoмy пpaвi користування
членiв ciM'; декларанта
i!.цэзNаходяення.б'спа (фаlна arpeca)

х

Земельнiдiлянки

з0

Житловiбудинки

зl

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

зз

Гаражi

и,

lнше нерухоме

маино

Роздiл М. Вiдомостi npo TpaнcnopтHi засоб,
А, Транmоргнi засоби, що перебувають у власносгi. в орендiчи на iншому правi користування
демаранта, та витрати деклараtпа на ]x придбання (корисrування)
Марrrиодель
(обе* цmiндрlа дdgrува хуб с,.
двrfупа, хВт,

зб

лотуаiсъ

домина, см)

Автомобiлi
леrковi

эб

Автомобjлj
BaHTa)oli

(спецiальяi)

З7

Воднiзасоби

lншiзасоби

Б, Транспортнiзасоби. цо перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правj

А, Вклади у банках. цiннi папери та iнmi активи. що леребувають у власностi
декларанта, та витрати декJrаранта на придбання таких активiв (грн)
у

45

rому чrcпi Ф юрдоlом

Сума коrцIiв на рахун{ах у банках та
фiнансових устаноsах, у т, ч.:
вкладених

у

звiтяому роцi

47

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв,

48

придбаних у звгному роцi

у т, ч.:

Розмiр BHecKiB до статуrяого (скJ]аденого)
капiталу товариства, пiдприомства,

орrанiзацii ут, ч.l
50

внесених у звгнOму роцl
Б. Вклади у банках. цiннi папери та iншiакyиви, що перебувають у власностi
членiв ciм'i декларанта (грн)

:

i
51

в2

Сума коrrfгiв на рахунках у баfiках та iнших
фiнансових установах
Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв
Роз!.iiр BHecKiB до статуrного (складеного)
ка пiтал у това риства, лiдприомства
орaанiзацi1

Роздiл v|. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iHmi його витрати (грн)
лёрёлп фн.н.озих

5it

зобовiэнь

у тому числr

Ф

кордоно

ровiльне сIрахуванвя
Недеря(авне ленсjйне забезлечевня

66

Утриманяя зазначеноrо у роздiлах lll-V майна

67,

Погашення ocHoaнoi суми позихя (кредиrу)

58.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59.

Iншi не зазначенl у роздiлах

lll-v

витрати

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв ciм'[ демаранта (грн)
у

тому

crмl9

хордоном

Доброsiльне страхування
61,

Недержавяе ленсiйне забезпечення
Утримання зазначеноrо у роздiлах lll-V майна

бз,
64,

r'?огашення суми проценllв за пози[ою

(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацi] вiдомостей

1J-

a'

жzu/zr,t
//
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