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Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'f

дохiд вИ викладацькоТ, науковоI i творчоТ дiяльностi, i .-? i i

медичноТ пракrики, iнструкгорськоТта суддiвськоТ i r- i _- i

практики iз спорту '/ i - i

15.

1Ё. i |:1iл вiд вiдчуже*"1 ?и:"_оу т: не 
:_мог: 

майна ; ",_ .. . 
- 

,

i апчiа ьjп ппаьапlr;аuша пiпппlrдrrurrrrrиаtта чааапашат i1т.

18, l дохИ вИ вИчуження цiнних паперiв та корпоративних i _- i 

-- 

i

i прав

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl

т

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.. ззll{ 0Е lgфффffil,|,!,

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди,
HapaxoBaHi (виплаченi) декпаранry вiдповiдно до умов
трудового або цивiльно-правового договору

зЗ,СУ9,2,

l ý,8Ь

авторська винагорода, iншi дохOди вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелектуальноТ влаOноотi

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiтгю
,.@ф-,

алiменти сglьф,фz-.,

Gпадщина ыdg,l ,

rFзЁё-'

ff*-*

дохiд вiд передачi в оренду (строковв володiння та/або
користування) майна

-*€r#@ltrl-}
dh-ф5ф1;:'

iншi види доходiв (не зазначенi у позuц |с-.19) %ilлйl!;



Назва краТни

Розмiр до)(оду

в iноземнlй валtотi перерахованого у гривнt

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi кори вання декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Роздiл lll. ВiдомоGтi про нерухоме майно

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

(кв. м)

Gума витрат (грн) на

придбання

у власFllсть

оренду чи

на lншё право

корисryвання

3емельнi дiлянки

21



24 i Житловi будинки

ilarr...

Квартири
,{iii,/iii

:il

i.

Садовий fiачний)
будинок

2Т. i Гаражi

lнше нерухоме
майно

2в

28, i

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iншому правi корисгування
членiв ci M'i' декfl аранта

Перелiк об'окгiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа (кв" м)

23. i Земельнi дiлянки

Житловi будинки



Квартири

3З. ; Гаражi

34. 

' '*ше 
нериоме

i майно

i/!

i/i
;/j :i/; !

i/i
i "-./"". "-_ri/ i i

декларанта, та ви

Роqдiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Перелiк
тFанGпGртних iB

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двиryна, кФ. сfi|, п icTb

двигуна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

ýупла витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнце
право

користування

Автомобiлi
легковi

ii.. li._1

Садовий (цачний)
будинок



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

у тому чиGлl за кордоFiом

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

,tЕ,

46.

4т,

i \уrгlсIгтLr\rЕ

Автомобiлi
вантажнi

(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi на

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

Марка/модель

(об'см цилiндрiв двигуна, куб, см,

п icTb двиryна, кВт, довжина, сэш)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

користування членiв ciM'T декларанта

Повiтрянi на

lншi засоби

Перелiк Усього

вкJlадених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:



48

49

i органiзацiТ, у т. ч.:

Б. Вtслад и у банках, цiннi папери та iншi активи,
членiв ciM'T декларанта

що перебувають у власностi
(грн)

62.

сФ ,f+
Еа-€
'ёJ..ы .

/ ъ**-ъч
ъ

у тому числl за кордоном

роздiл vI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

66. l Утрlм€нн:.зll"ченоfо у розлiла* 1ll-V мlЛlа 
i

57. i Погашення основноТ су}чlи позики {кредиту) i

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

Перелiк фi на нсових зобов'язань
у тому чltслl за кOрдоном

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

Перелiк фiнансових аобов'язань у тому числl за кордоном

3асвiдчую icTb зазначених у

t

l

придбаних у звiтному роцi

внесених у звiтному роцi

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapтicTb цiнних паперiв

64.

Усього

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлж lll-V витрати

Усього

.Щобровiльне страхування ч*"*

Недержавне пенсiйне забезпечення

утримання зазначеного у роздiлах lll майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


