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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Загаlьна cv_Ma сукуп:о:о доходу' гривнl' у т. ч.: 
', 
Г "F_qз6- ?g

заробiтна плата, iншl виплати та винагороди, HapaxoBaHl
(виплаченi) декла анту вiдпов!дно до умов трудового {9F/

7

, 1вЙплаченi) декла анту вiдповlдно до умов трудового { { 9 / /
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9

10

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

,l8.

19.

20.



д. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi
та витрати декларанта на придбання такого майна або на

користува н ня декларанта,
користування ним

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) Загальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

користування

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украrни членами сiм'iдекларанта

Назва краТни

22.

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнiй валютi перерахованого у гривнl

1

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно





33. i Гаражi

lнше нерухоме
майно

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

декларанта, та витрати декларанта на i'x придбання (користування)

Перел i к

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, поryжнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Gума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на ]нше право

користування

35 Автомобiлi
легковl

?=-i_!-:i \ii
,! .Ф.. .l. ф .ф . !ф! t+ф ф ...t ......!

i-i-j !.!i.i

i + i :
i

Повiтрянi судна

32, Садовий (дачний)
будинок

34

/+\

'+ь:--

z-чч-

-_-\

36

37

38.

Автомобiлi
вантажнi
(спецiал ьн i) зr--

Воднi засоби

.-



39. ; lншi засоби

А. Вклtади у банках, цiннi папери та iншi
декларанта, т? витрати декларанта

активи, ц-lо перебувають у власностi
на придбання таких активiв (грн)

46.

47.

48.

49. i Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
, капiталу товариства, пiдприемства,

Усього у тому числ] за кордонOм

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiм'I декларанта

40. l Автомобiлi легковi

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб см,

потуrкнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Перелiк транспортних засобiв

Автомобiлi вантажнi
(спецiал bHi)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

Ц. : Iншi засоби

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви

Перелiк

Сума кощтiв на рахунках у банках та aнших

фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicтb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi



Б. Вкл ади у банках,

i Суrа коштiв на рахунках у банках та iнших

ii

l:тоцjl:rхпаlеgiв i - i -ii
i-*_) статутного (складеного) i _

-:-_ i i

орган iзацil'

'У-гn1цa11я3з:Hз-Ч:1oloy.Рo:дiI.3.*]tl.Vy:r.l3i.-.i,;;
i Погашення основноТ суми позики (кредиту) i - i -. ;

i Погашення суми процентiв за позикою i 
- 

i _ i

i (кредитом)

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

Перелiк фtнансових зобов'язань Усього у тому числl за кордоном

LliHHi папер и та iншi активи,
член iB clM''l' декларанта

lло перебувають у власностi
(грн)

51

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

60.

61.

62,

63,

64,

; ДоOровiльне страхування . ъ

i Погашення основноТ суми позики (кредиту) 
i

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

у тому числl за кордоном

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

у тому числl за кордономПерелi к фiнансових зобов'язань

Перелiк Усього

4-

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


