


П iK дохqдiв

Суuа qдерканою (нарахова}lого) доходу

декларантЕl членiв Giм'Т

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: L{,{- f{y"?L
i заробiтна плата, iншi виплаги та винагородlи, i

' 
,"о" iЧ l t 7з,

ii

i q -9*__-.--.-_ .

i дохiд вИ викгtадацькоТ, науковоТ iтворчоI дiяльностi, i

i медичноТ практики, iHcTpylсгopbкoТ та cyдiBcbKoT i --
i праlтики iз спорry 

!

о!ь, L

9.

10,

11.

12.

{3.

14.

15.

}l33B€t закгlаду, нови тоlцо, в як,lх qдерffiно Hapaxoв€lHo

Назва крТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi rЕрерахованогQ у грllвнl

16.

1т.

авторська винагорода, iншi доходи вщ реалвацii ._--ъч

дивiденди, проценти

матерiальна допомога *+-

дарунки, призи, виграшi

допомога по бФробiттю

алlменти
-_*

спадщина .--*

cTpaxoBi виплати, cтpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, ц{о сплаченi декларанry за
договором страхування, недер)ffiвного пенсiйного
забФпечення та пенсiйного вlfiаду

дохlд вiд вlдч ння рухомого та нерухомого майна ъ_

дохiд вiд првадх(ення пiдприемниць та незалежноТ
п рофесiй ноТ дiял bHocтi

дохiд вИ вiдчркення цiнних паперiв та корпорfiивних
прав

дохiд вh передачi в оренду (строкове володiння бо
корисryвання) майна

€--*

iншi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-19l
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за ме)rclми

та витрати декларанта на придбання такоrо майна або на корисгування ним

УкраТни членами ciM'T декларанта

Роздiл lll. ВiдоilоGтi про нерухоме майно

Перелiк об'епiв Мiсцезнахqffкення об'екга (KpaiHa, адреса) 3аrальна плоlца

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

прtцбання

у влаGнЕть

ореtцу чи

на l}lще право

кориGrув€lння

с_--.* _-**

23. i 3емельнi дiлянки
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ц. Житловi будинки

25. i Квартири

26"

2т. Гаражi

3агальна плоlца (кв. м)Мiе1eзнахоркення об'fiffа (tpaiНa, адреса)Перлiк об'епiв

3емельнi дiлянки

Житловi будинки

lнше нерухоме
маЙно

членiв сiм'i декларакга



Квартири

Роздiл lV. Вiдомостi про транGпортнi засоби

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

декларанта, та в
Сума витрат (грн) на

Марка/мqдель
(об'ем цнлitцрiв двнryна, цý. см, п HicTb

двиryна, кВт, довDкина, сrл)

Перлiк
оре чи

на iнше

право

користування

PiK вшrryсry придбання

у власнiсть

Автомобiлi
легковi

€Я

-

ъъ{ \ъ



Автомобiлi
вант Hi

(спецiальнi)

i Воднi за ч

lншi засоби

користування членiв сiм'I декларанта

д}.

41.

42,

4I.

ц.

Перелiк тра нх

засо€iiв

Марка/мqдепь

(об'ен щрв двшrуна, цб. ш,
потркнiсть двигуна, кВт, довIOrна, оl)

PiK випуску

Автомобiлi лековi
-7

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

/

Воднi за и

Повiтрянi судна

lншi засоби

Роздiл V. Вiдомостi про вкледrr у банках, цiннi паперr та iHшli актrrвп

Д. Вшади у банlех, цiннi папери та iHuli активи, lцо перебувають у влtасностi

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аtпивiв (грн)

l

lфе.эп-пффяt -. a

4ý.

Перлiк Усього у тону числti за кордоном

Сума ко iB на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вlfflадених у звiтному роцi {-*

Номiн€lльна BapтicTb цiнних паперiв, у т. ч.47.

}
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Повiтрянi судна
z

/



пр}цбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до сгатrгного (складеного)
кап iталу товариства, п iдпр}tемств€l,
органiзацiТ, у т. ч.:

Розмiр BHecKiB до статrгного (сtкладеного)
капiталу товариства, п iдприемства,
органiзацГl

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iнlлiактивlt, Iц перебувають у власностi
членiв ciM'T деклlаранта (грн)

52.

53.

внffiних у звiт}lому рцi

у чисrтl за кордок)м

Сума коtlлiв на рахунках у банках та jнших

фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Роqдiл Vl. ВИомостi про фiнансовi зобов'язаltня

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63,

64.

Добрвiльне gграхування

Недержавне пенсiйне зебезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позкки (кредиту)

Погашення суми процентiв ffi позикою
(кредитом)

А. Фiнансовi зобов'язання декпаранта та iншi його витрати (грн)

Пqелiк фiнанmвих 'я&lнь Усъого у тому числl 3€l корд(жом

Добровiл ьне gграхування h,r;:

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах Ill-V майна

Погашення основноI суми позики (кредиту)

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числl за кфдоном

3асвiдчую пра

48.

49.
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