


А, Одеря€нi (Hapaxoвaнi) з ycjx джерел в yKpaiнi

Роздiл ll. BИoMocTi про доходи

cwJ одешшо iщи,ФаФо) !олФч

6

Загальна cyl,ia сукупного доходу, гривнt, у т. ч,] |с,19'

)0 -/с 

'

заробiтна плата, iншi виплати та винаrороди, HapatxoвaHi

(зиплаченi) декларанry вЦповИно до умов трудовоfо
або цивiльно-правоаоrо доrовоw Вйм вurпаaп.
заgачёнuх у rюзчцiях 7, 8)

дохц вlд вимаllаць(оl, HayxoBol l твор]оlдlяльhостi
медичноi прапихи, iнcl руп орсьiоi та суддiвсьхоl
практики iз сflорту

(iэФ ффу. }tпнФ тоцо. о яиl Фер€ф (!а!ах@ю) зжяi у чя laцi дохqдr)

авторська винаlорода, iHmi доходи ви реалiзацi
майнових лрав iнтелектуальноi власностi

10

дивиенди, процеяти

матерiальна допомога

дарунки. призи, виrрашi

доломога по безробiпю

11

12.



14

16

{6

17

сладщина

cтpaxoвi виплати, cTpлoвl вИшкодуаання, викуанl

суми та пенсiйнi ви1,]лати, що сплаченi декларанту за

договором страхування, недермвного пенсiйноrо

забезпечення та пенсiЙноrо вхладу

дохИ вiд вцчуження риомоrо та нериомоrо маЙна

дохИ вИ провэдження пiдпри€мницько'a та незалеIо]о'l

лрофесiйно'i дiяльностi

18 дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та rорпоративних

корисгування) майна

2О, iншi види доходiв (не эазначенiу позчцiях 6-19)

Б, Одермнi (Hapaxoвaнi) з джерел за мемми Украiни дехларантом

В, Одержанi (BapлoвaHi) з джерел за ех(:lми У{раiни членами сiм'iдехларанта



/.

Роздiл lll. ВИомостi лро fiерухоме майно

Д, Майно, що перебувао у власносri, в орендi чи на iншому правi корястування декларанта,
та витрати деклараtта на придбання тахого майна або на користування ним

rvr.ца€iодям обата (rpai!a. здрФ)

Земельнiдiлян{и

24. Житловjбудинки

Квартири

Садовий Иачвий)
будинок





Роздiл lv. ВИомосri про транспортнi засоб,

Д, Транслорrнi засоби, цо леребувають у власностi, в ореtцiчи на iHLtюMy правi корисrування

декларsята, та витрати деклараЕrа яа Тх лридбання (корисryввння)

маФiмопель

(о6'* цш,цФэ двtгWа. (ф сц. ю]ухн].rь

дмryв rВr,дфgв Ф)

зб Автомобiлi
легковi

Автомобiлi

(спецiальнi)

з7 волнi ]аспби

з8

39 lншi засоби

Б. Транслортнi засоби, що перебувають у власносгi, в ореlrдiчи на iншому правi



А Вшади у банках, фннi пэпери та iHmi акrиви, що леребувають у власност]
декларанта, та витрати декларанта на лридбання та(их акгивiв (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т, ч,:

?Б, вкладених у звiтному роцi

47

в

49,

Номiнальна sартjсть цiяних лаперiв, у т, ч.:

лр}цбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до сгатлноrо (складеного)
калiталу товаристsа, пiдприемсtва,
оргаяiзаtlii, у т ч:

внесених у заiтному рочi

Б Вклади у бан{ах, цiняi палеря та iнщaаitиви.
член jB cjM'i де*ларанта

цо перёбувають у власностi
(грн)

уi уч,Фiэ rофоном

б0.



Сума коtlлiв яа рахунках у бан(ах та iнших

фlнансових устанOвах

Номiнальнб Bapтicтb цiнних паперiв

у rому чн.л! Ф kордоном

у теу чйсл] з кордоюм

Розмiр BHecKiB до сгат}"rного (сшаденого)

капiталу товариства. пИпри€мства
органiзацi'l

Роздiл vl. Вiдомостa про фiнансовi зобов'яза}tня

А, Фiнансовiзобов'язання декларанта та iHmi Його витрати (грн)

64

5б,

57.

68.

Перелп фlюФих зо6.з €!ь

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпеченяя

Утримання зазначеноrо у роздiлах lll-v майна

Г]оrашення основноi суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Добровiльне страхува8ня

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

погашення основноТ суми позики (кредиту)

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'iдекларанта (грн)

тт--l
] пеr.лir фза|l@х з.6ов,Ень усФ r у тому числ ! lорdоно!

]i__]
60,

61,

в2,

64. Поlашення суми лроцентiв за позикOю

(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

":, 2а .1с р.


