


А. Одержанi (нарахован1) э

про доходи
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Загальна сума сукупного доходу, гривн], у т ч

заробiтна ruraтa, iKLлi виппати та винагоQоди, кафаюваtll
(ёй.rlачснij дeK]lcpaнly вцllовцно лlJ умOв iрулоаоtо
або цивiльно-лравового договору |крlм вuплаm,

суддiвсько'l
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збзiбr. ]]i цi iозицi;доrоiп)
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зёзначенuх у позuцiя' 7 8)

дохiд вiд викладацькоl, Haykoвoi lтворчоi
медичноi практики. iнструпорськоi та
практики iз спорту

спадщина

(нээфэ:tл4r,] у-э]оэ,:о]ц. вя(:*.r.рха!1],р*фас)

авlорсьха винJ-орода ,bJJ ДОrОд/ вlд реалlзаL_ll
ilаlновиr прав |нтелектYальFо власнос,

див]деliди, !1рсце,ljти

дарунки, призи виграшi

допомсга ]о бэзробirтю

!чатерlальна допочоlа
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.TpayoBi виглати страховl вiдшlaодування. викулlil
суми та пенсiйнi виплати, цо салаченl де(ларанry за

договором страхування недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйноrо вклаАу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та иерухомого маЙна

професiйноl дiяльностi
д(lхlд вlд лроваджевня пцприемницькоl та незалежноl

дохiд вИ в]дчуженпя цiнаих лаперiв та кl)р]lоративних
грав

дрхц вв пе9едsr\ в оренд) (строRоЕе воrюдiLвня таJабо

20. iнmi види доходiв (не зазначенiу пазUцiях 6-19)



Б, Одержанi (HapaxoвaBi) з джерел за межами Укр;jRилеклаоавтом

Е Одёржанj i\apaxagari) э джерел эа межамr, Украiнй ч /reHaMH ciм i де,(ларавта
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Б Транслортяj засоби, що леребуваlоть у власяосгj, s оJlендi чи яа jншому лрав]
хор/стува-яя член,в,,м, дс.лараь,1

40, Аgтомобiпi пегковi

Автомобiлl аантажl,],

Водн эасоби

Повiтрянiсудна
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потfiн.тьдвиryф {вт доэя,:на сЕ)
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Роздirr v, Biдoмocri про вхладя у банках, цiннl паrерп та iiшiактl.ви

Д, Вклади Y банках, цiннi папери та iHmi агrиви, щс перебYвають Y Bj-lacнocтr

демаран}а, ;а виi ра lй леliпаранlа на llридбапня l апи,( активiв (rpH)
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Сума кос]тв на рахунках у банках та iншфх

фiнансових установах, у т, ч.:

виадених y звiтному роц

Номjналь,ча в€ртiсть цjннrх лаперiа, у т.

придбаних у звгному роцi

РUзмlр BF.ec*lU до сId l у lFOlU lс{ладеноjоr
кал]талу rовариства, пlдприомfiва
срганiзацii, ут ч:

sнесе+?их у зsпноriу роцi50

Е Eiirfi; i aa.,rax ],,,,i ,a,]ipiiia,ii;;i,кTra.i, чJ 'li i :s/a;icib , ы,;;,,о;тl
члеяiв с]м' j деrларанrа (трfi)
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53

Сума коцfгiв на рахунках у банках та lнцих
фiFавсовйх YcTaHoвax

L-.-.

Розмiр внескlв до статутного 1складеного)
капaталу товариства пiдприемства.
орrанiзацii

у rоiу си0 за коодовом



Роздiл vl- Вiдомостi про фiнансовi зобоа'iзання

А, Фнансовl зобов'язанкя деклараRта та ir1mi й()го витрати (грн}

у томучиФl эа кордоном 
]

у,

55,

56.

57.

58,

пёр.лi{ фнанфв,х зобов яянь

Добirовiльllе страхубаriiiя

Недержавнё fl енсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздlлах ill-V майна

Погаl]]ення ocнoBнoi суми позики {кредитч]

59, lншi не зазначенiу роздiлах lll-V витрати

']огашення 
суми процёнтiв за позикою

ле ралх фii а9..JIх зсб.в,rэ9:

Б, Фiааfiсов] зобов'язання членiв ciм'I декл. ]ранта (грн)

l у ,с"у ,,,c"i .. ,.рдо""u

60,

бJ,

бз.

6,{.

Утриманчя зазначеного у роздiлах ll|-y майна

Добровiльне стDахування

9едержавне пенойне забезlеlення

ГlогаrJення ocHoBHoi суми по3ики iкредиry)

ПогачJевня суrrи процентiя за псзикою

Эасвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декл арацii вiдоfulостей

20Е р,


