


Ср*а,5.1е р;каного (нарахованоrо) лохозу
ГТерел*к дсходiв

5

6

гривнi, у т. ч.:

i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди,
i HapжoBaHi (виплаеНi) деклlаранТу вИповiдно до умов : а.7 /а 2. 8 2 i
i трудового або цивiльнс.правового договору oiM / - ' - 

i

i дохh вh викладацькоТ, HayKoBoi i творчоТдiяльностi, i i

i медичноi практики, iнструrгорськоТта суддiвоькоТ j i:'
i__j-

8. i авторська винагорода, iншiдоходи вiд реалiзацiТ i е_ : i

Загальна Gума сукупного доходу, Чl/оZ gя 4-'-

7

i!

{4.iспадщина ._ _ i 
- 

]

15. i страховiвиплати, стржовi вiдшкодування, икупнl i

, ; суми та пенсiйнi виплати, що сплаченiдекларанry за ,i _ i _ i

i договором страхування, недержlвного пенсiйного i

19, i дохiд вh передачi в ореtцу (строкове володiння та/або i -. !
i нчлlн рlд lrgР9a4qfl D члr9г+{} \9,уvпvр9 рvJl9дlппл lФovu 

i 
- 

i ---
i користування) майна ' :

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахOваного у гривн}



В. Одержанi (наржованi) з джерел за ме>l€ми УкраТни членами сiм'iдекларанта

РОзм;з.fэходу,

а iнозеil4Нiй валютi i .*рерахованого у гривнi

Роздiл lll. ВiдомоGтi про нерухоме майно

А" ПЛайно,
та

що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
витрати декпаранта на придбання такого майна або на користування ним

Перелiк об'екriв Мiсцезнаходже}rня об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на lнше право

кориGryвання

Земельнi дiлянки

-

23.



24 Житловi будинки

:

25. i Квартири

Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

Перелiк об'еlпiв l Мiсцезнаходження об'окта (краТна, адреса) Загальна плOща (кв, м)

Bi будинки i
.t

Гаражi

3еплельнi дiлянки

Iнше нериоме
маЙно



роqдiл lv. Вiдомостi про транспортн! засоби

декларанта, та витрати декларанта на iX придба

Перелiк
транспортних з iB

Марка/модель
(об'ем цилlндрiв двигуна, щlб. см, пQryжнiсть

двиryна, кВт, довжина, свл)
PiK випуску

Gума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право
користування

I

31 Квартири

}.

32, ; Садовий (цачний)

i будинок

Гаражi

lнше нериоме
майно

l

Автомобiлi
легковi



38

: CyMra коштiв на рахункж у банках та iнших 
:

i фiнанGових уOтановах, у т. ч.: i

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi акrиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аlпивiв (грн)

46.

4т,

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

у тому чиолl за кордоном

-

Б. Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орндi чи на iншому правi

Автомобiлi легковi

(опецiальнi)

Повiтрянi судна

lншi засоби

вкладених у звiтному роцi

користування членiв ciM'T декларанта

Марка/ллодель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб= см,

поryжнiсть дsиryна, кВт, довжина, см)

Номiнальна BapтicTb цiнних паперiв, у т. ч.:



4s, i придбаних у lвiп{:ч роЦ

Ф i Розмiр BHecKiB до сгатугного (складеного) 
i

, капiталу товариства, пiдпрtемсгва, i __-
i о_РгЗ191Чii:_Ц,а- _.. .-+,-

50

Б. Вклади у банках. цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числl за кордофо+{

62.

б3.

и
р

54.

бб.

66.

57.

ý8.

ý9.

Роздiл Vl. Вiд Mocтi про фiнансовi зобов'язанняРоздiл Vl. Вiд MocTi про фiнансовiзобов'язання

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iHt i його витрати (грн)

Перлiк фнансових аобов'язань rо

;,Щобровiльне сграхування
:/

i Недержавt е пенсiйне забезпечення , /|:- /- .-

i У_Iрlуlчу зазначеног( у роздiлах lll-V майна {a _
! Погашенн основноТ суми позики (кредиту)

: Погашення суми проц HTiB за позикою
i (кредитом)

i lншi не за наченi у роздiлах lll-V витрати

Б, Фiнансовiзобов'язання членiв ciM'T грн)

Перелiк фiнаксових зобо8hзань

! Добровiльне страхування

i .T_9.{epý:t 
е пенсiйне забезпечення i .

i Утримання зазначеног у роздiлах lll-V майна

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

Перлiк фiна нсових зобо8'язань го

60.

G{.

62"

63.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань

i,/
i,/
i/

3асвiдчую прав 'ч
у цlи

20

Усъо*ъ

Погашення суми процентiв за позикою i -t---.-_
(кредитом)


