


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Д Одержанi (нарахованl)з yciХ джерел в yкpaiнi

Сума одержаного (нарахованоrc) доходу

авторська винаrорода iнmi

iпелеrryальноi власноФi

доходи 9ц реалiзацii майнових прав

9. дивИенди, процепи

8,

10. матерiальпа лопоiйоrа

дарункя, призи, ви.рашi,| l.

{4.

допомоrа по безробiпю

15 .TpaxoBi виплати, Фpaxoвi siдurкодування. викупнi суми та ленсiйнi

виflлати, що сллаченi деgаракry за доrовором страrавання

недерхавного пенсiйно.о забезпечення та ленсiйноrо 60аду

lB. дохiд вiд аiдчtження рухомоrо та нерухомоrо майна

оренду (.трокове володiння таlабодоЦ ви лередачi в

корисrування) майна

iнe видп д.ходlз (не зазначёнiу пози1,1iях 6-i9)

l8,

19,

f9л€4 б 6







садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

Роздiл lv. Вiдомостi про TpaнcnopтHi засоби

А Транспортнl засоби, що перебувають у власtlостl, в орендi чй на lншому правi,

кори;ування декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (кориqrувавня)

BaHTEDKHl
(спечlальнl)

37 Воднi засоби

ЗВ, ПоJliЁянliуЪна i



-]

з9. lншiзасоби

Б. Траt]спортнi засоби що перебувають у власностi, в орендi чи на iнщому прав]
користування членiв ciM'i деклараrrа

Перел]к транспортних

засобiв

Автомобiлi легковi

Воднiзасоби

Гiов]rрян] судна

lи, lнц,lз€соби

Роздiл v. Вiдомостi про вкпади у банках, цiннi папери та iншi активи

д вулади у банкаХ ц]внl папери та iншi аКГИВИ, щО перебувають у власностi
дек]lараьlа |а виlOа-и деh-lараьlа ia rрlдdаFчя iа(,1лаk ив,в(,РFj

15 Сума KotUTiB на рахунках у банках та нших
фlF.аl-СОви)( ycтal-.oBa\, Y т, ч

вкладених у зв]тному роцi

калiталу товариства, пiдпри€мства,

16

47

48

49,

Номiнальна вартiсгь чiнних паперiв. у т. ч,:

(об'ем цилiндрiв двмгуна куб см,

i]оryжнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

:1,*::1Y]1]

органiзацii ут ч



50, внесених у звlтному po({i

5' Сума KotLT:B l-.a paxyrl(ax у баь(а, та lHl]J/\
фlнансови{ vfiaHoBay

нпмiнэпьна яаптiстн l riHHи:r пэпёпiА

РлО_Зм'р внесчlв до с,атлроl о (с4-адерого,
капlталу товариства, пlдприемства
органiзацli

у тому числi за

кордоном

у тому числl за

кордоном

63,

оздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

АФiнансоы зобовЪзання декларанта та iнmr Його витрати (грн)
гПерел jK фiнансових зобов'язань

55,

Б7,

58,

. Дaa:a::j]:] |a ari:,:Iэ:] :] :.-

Недержавне ленсiйне забезпечення

УТОима|-нр зазdачеього у розд,лах lll-V ма.4на

Погач]ення ocнoвHoi суми позики {кредиту)

59,

Погашення суми процёнтiв за позикок)
(кредlfгом)

lHmiHe зазначенiу роздiлах lll_V витрати

l

60

61.

в2

63.

й.
l

Перелi( фiнансових зобов язань

] Добровiльне страхування

Утримання зазначеноГО у РОздiлах ll|-V майна

Погашення суми пpoLleHTlB за позикою
(кредитом)

-_-___-йmld- ,, 1Х " 
фzzш-е zc /l ч


