


Роздiл Вiдомостi про доходя

Д аае",л..| i--e-^,.-";) ; i.;j плер,Ё,, . _,,,р-,.,

Сумз сдерreноrc (нарdованого) доходу

6, заробlтва плата lнщi виплати та вйнафроди нарахован

Jч.. "; , -J", . ,,

правового доlовору (KpiM виллат. заэ ача; х у лозицlях 7, 8)

iпriл Bij аи.п2лаl,ь.оi чауrоёо] ] Ta^ruoi п]опьчосJi Фелич!пi

пра-пir' |.!pl{opcbio la с/дд Bcobol пDал к/ ] спор-{

4/

:;ьlzё .э"-|1эр,} jr.т=;.аi;оJс;;::::l.]..,з:.]::р:х.аа..tэ6ýhа!евjrц),п.э!.ч,д.l.лJI

8, аsторська винаrорода, iнщi доходи вц реалвацaa майнових прав

uатерiапьяб допомога10,

12, допомоrа по безробп-rю

,l6.

gиплати. що сплачеяi деdэранry за доrовором сгрэtуgэвня.

ведер*авноrо леясiйвого забезпечення та пенсiйяого вмаду

лaiц вlд вlдчу}евхя ]jyx,iмo,. 'а HepyioмOlo мrиi;

17 дохи вiд провадхення пипри€мницькоr та Nезалежноi професiйlо]

,l8.

l9,

дохИ вИ вйчуження цiнних паперiвта корпоративнrх прав

дохiд вд п€редачi е оренду (строкове аол.дiаня таlабо

20. iнш]видидоходiв (незазначенlупозицiях6-19)



Б. Одержанl (HapaxoвaHi) з джерел за межами Укра;ни декларавтом

rlJM]!z!:.|y

перерахованоrо у Фивв

В Сдёрканi (Hapaxoвaнi) з джерел за мёжами yкpaiHri членами ciм'i декларанта

Роздiл |'l. Вiдомостi про нерухоме майно

Д Майно, цо перебуsае у власностi, в сренд|чи на iншому правi користування д-6rларанта.
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Мiсцезнdодхёння об'оба (Фаlза,

2з.



Житловl будинки

2i iiБартrlри l

l26

I

I

Садовий (дачний]

будиiiок

Земельвiдiлянки

ЗО, }Китловiбудинки

З1 Квартири

:

i 28, rнLле Hepyxol,,le
маичо |

I

,L
L-_]l- ,l

i

]

L

Б. }Iайно. цо перебувае у власнсстi. е ооендi чи на iншому npaBi хооистування

членiв ciM'] декларанта



садовий {дачний]
ОуiинО!:

Гаражi

з4.
!lai1lIa

РоздИ lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

А Транспортнi засоби, що перебувають у sласностi, в оренД чи на iншому правl

корисryваняя дек.rrаранта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

l,.___..___-,__,_
i !y!la Бt4трат (lpв) ,r:

'].релiк 
Маркаlмодель ] _,,, _,._.,_,,., г

li

ЗБ Автомобiлl
вантажнi
(спецiальнi)

37, Воднi засоби

З8 Повiтрянiсудна



Б, Транспортнi засоби. що перебувають у власностi, в орёндIчи на lншому правi
чпэистчвачuо чпёцiр ^;ri,п.ип.лrtта

] Перелiк транспортних
Марка/модель

/об'.м llйпiнпбiя лRиfuна кvб cl,{

поryхяiсть двиryна, {Вт. довхина см)

Двrdr,^6iпi пё.Фвi

Воднiзасоби

Повlтрянiсудна

]

lи |ншiзасоби

Роздiл v. Вiдомостi про вхлади у банках, цiннi папери та iншiакrrви

l у тому числl за кордоном ]

Сума коtцгiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах, ут ч,:

вкладених у звiтному роцi

45,

Ф,

Ф придбаних у звгному роцl

органiзацii, у т, ч,:

Pc:l,.,:; e*egKig л.J.Jlз:уlпц! ,.t_]rr !алепо! l,r ]

капiталу товариства пiдприомства,



50 внесених у звгному po]]l

a'iiHHi flji,jepii тз ]нш ani,,iEi,i цо леребува]aт5 у з]]зснос.l.i
членiв с м'l деfiаранта (грн)

5i c,l.J,:J.-j-iэ ia Ёlа.{/-rd! , .:.;.ii:эt тэ,nb,.l
фlнансових установах

органiзацii

Роздiл vl. ВИомостi про фiнансовi зобов'язання

А Фiнансовi зобсв'язання демаранта та ]ншi йсго витрати (грн)

попАпй фiнансовиY ап66о]оrэчь

л.б..r!ilнi -лэ. ]q.чЁа

Недержавне пенсiйне забезлеченяя

54.

55,

56

58.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

59. lHu]l не зазначен у роздiлах lll-V витрати

Добров]льне страхуванrrя

Недержавне ленсiйне забезпечення

Утрrli,rання зазначеного j/ роздlлах !li_\-l маи--Е

По€шення суми процентlв за пози{ою

Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту)

5 9l|iанaозj зобaв яза|lня чJ"]еЁjв cl!l'| де клара H.ia {aрr)

60,

бl

r-:

бз.

64, Погашеяня суми процентlв за позикоФ
(кредитом)

зазначених у цiй Декларацii вiдомостейЗасвiдчую п

Лерелiк фiнансових зобов'язань


