


А Одержанi (HapaXoBaHi) з ycix джерел в yKpaIHi

Сума одерханоrо (нарахованого) доходу

5, загальва сУма су куп ного доходУ' гривнj' Ут, ч,: З9J6a ] 
-заооб,тпа пла-а, lншiвлглат/ та ви-а-оооди, чарахова{i

(виплаченi) декларанту вдповiдно до умов трудового : ЗgОsz
або цивiльно_правового до.овару (KpiM вuплаm,
зазна!енш у паз|lцiq) / 8)

доуiд в д i']/lладаьько', -аl/ово| творrо| д,qльност:

(,iаэЪЭ зайаДу усiаsовrтdЦо в я Mi оДЪрrrво lйiфЪанбJ aаi'i]аi]ёiii1 ЦiйПоЪйajйаiПДПI

авторсь/а в,/нагорода, |чLU, доходи вiд реал,зацi
майtових прав iвтелектуальноI власност

8

9 дивiденди, проценти

10. матерiальнадопомоrа

11 дарунки, призи виграш

Ро3дiл ll. Вiдомостi про доходи

13

14

12 допомога по безроб ттю

17.

страховi виплати cTpaxoвi вiдшкодування викупнi
суми та пенс йнi виплати, що сплаченi демаранту за
договором страхування, яедержаввого пенс йного

,l6.

18

,|9,

дохiд вiд вiдчуження цiвних
прав

20,

15



А. I\Лайно, цо перебувае у власаостi, в орепдl чи на
та витрати демаранта на придбання такого

iHU]oMy лрав користування
майна або на користування

декларанта,
ним

мrсцезна!одневчя об.па ((ра]на. адреса)

Б, Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межами Украiви декларантом

В Одержавi (BapaxoвaBi) з джерел за межами Украiни членами с м j декларанта

Роздiл ll|. Вiдомостiпро нерухоме майно



23 Земельн] дiлянки

Житлов]будинки

Б. IМайно що перебувае у власност], в орендr чи на iншому правi користування
членiв c]M'j декларанта

Квартири

Мсцезнаходхенпя об епа {rpa,Ha адреса)

Земельнi д лянки

Житловrбудинки



Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

з4

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi в орендi чи на iнцJому правi корисryвання

L|арIаIмсдепс

(оaем цил,ндDjв двиrуна ryб Ф, поrухн сrь

дои./ва хВ, доахiна см)

Автомобiлl
леaкOвl

i-,
'- _-_: -- : - -l..^

(спецiальнi)

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

демаранта та виiрати декларанта на 1х придбання (корисrуванFrя)

Р х випусrу ] __ __._,, _ орендучй

Воднiзасоби

З8 Пов]трянlсудна



Б. TpaHcnopTHi засоби, цо леребувають у власностi, в орендi чи на iвшому правi
користування член]в с M'i декларанта

мар€/модель

(оOем цилiндр]а двй.уна куб .м
лотуfнifrьдвиryна iBT доыина см)

40 Автомоб лi лег(овi

41. Автомобlлi вантажнi
(спецiальвi)

Воднiзасоби

Повгрянr судна

ц, lнщiзасоби

Роздiл v. BiдoMocтi про вмади у банках, цiннi лапери та iHцi акrиви

А, Вмади у бавках, ц нн папери та iншi активи, що леребувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на лридбання таких актив в (грн)

48,

49,

а7. l НочнзльIз 
1apтicтb цiвних паперiв у т ,]

перелц транспо!твих засоб в

у тому числ| за {оодоном

Сума хошт]в на рахунках у банках та

50. внесених у звтвому роц

4з



у тому чиф]за кордоном

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А Фiнансовi зобов'язанвяаёмаранта та iншi його витрати (rрн)

м.

56

58.

59, iнш] не зазначен у роздiлах lll_V витрати

Б фiнансов! зобов'язання члевiв сiм'iдекларанта (грн)

Перел к ф нанфвих зобов язань

60

61

в2

бз,

64.
(кредитом)

Перел r ф нанфвих зобовя3ань
у томучlФiза iордфом

у roмy ч!tri за (ордоном

чених у цiЙ Декларацii вiдомостеЙ3асвiдчую правильнiсть заз

ll " }р+ц zU !9 р.

Добровiльне страхуванвя

Недержавне пенсiйне забезпечення

У-Dиvа-ря зазраченого у розд гах lll-V майна

Поrашення ocHoBHoI суми позики {кредиту)

Г]огашевня суми процевтiв за позикою
(кредитом)

утриl\rlавня заэначеного у розд лах lll_v майна 
-го,а_Lеiнч ocro'Hol Суlии лозики (креди-у] { Ооо


