


А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в yкpaiнi

7,

Роздiл lt. Вiдомостi про доходи

Сума одерх(аного (HapaxoBaHoro) доходу

l/ё/ц,,

правового доfовору (KpiM виплат, зазначених у позицiях 7, Е)

-^win Diл пи(палаllько-t. Ha\KoBoi i творчоТ дiялЬностi, МедИЧНОi

практики, iнструкгорськоl' та суддiвськоi практики iз слорту Т _ . ,.

авторська

irfгелекгуальвоi власностi

дивИенди, процекти

10.

11.

12,

1з.

'1,1.

.l5.

матерlальна допомога

дарунки, призи, виaрашi

17. дохiд вiд проваАжеrlня лИприемницькоi та незалежноТ професiйноi ,

18. дохiд ви вiдчукення цiнних паперiв та корпоративних прав

19. дохiд вИ передачi в

користування) майна

допомоIа по безробiттю

алiменти

'спадщина

iншi мди доходiв (не зазначенi у позицiях Ь19)

оревду (строкове

20. у"5,a,,"5;,Э-

членiв ciM'iдекларанта

5, Заrальна сума сукупного доходу, Фивнi, у т, ч,:



Б. Одерх(анi (HapaХoBaHi) з джерел за межами Украiни деклараFrгом

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'T декларанта

Назва краiни
перерахова8ого у гривнi

А, Майно, ч]о перебувао у власностi, в орендi чи на iнmoмy npaBi корисгування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелiк об'оrгiв Мiсцезнаходження об'еrта (краIна,

адреса)

загальна

плоца

(кв, м)

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

земельнi дiлянки

Jrijl_ эl.]i;, i,]H./ nr



24, ЖитлоЁi будиflки

lнше нерухоме
майно

Б, Майно, цо перебувао у власностi, в оргцi чи на iншому правj користування
членiв ciM'I декларанта

31. Квартири

za i\aap r yjp,i

3емельнi дiлянки



32, Садовий (дачний)
будинок

33, Гаракi

lнше нерухоме
майно

Перелiк

транспортних

засобiв

Воднi засоби

3,t.

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
кориfiування декларанта, та витрати деклараl"{та на ix придбання (корисгування)

Марка-/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

-oтt-яillcTb двйгуrjа, пЬт, доънлiна,

см)

PiK випуску оренду чи

,-э !'-'Jj-'

право

користування

придбання

у власнiсть

ё-

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Сума витрат (грн) на

Повiтрянi судна

Автомобiлi
легковi

лвтомооlлl
вантажнi
(спецiальнi)



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

користування членiв ciM'j д еклараl,{та

PiK випуску
Г']ерелiк транспортних

засобiв

Повlтрянl судна

iншt засоби

/Б,

46,

47,

48,

Маркrмодель

(о6'6м цилiндрiв двиryна, куб, см,

поту.)l(нiсгь двиryна, кВт, довжина, см)

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi акrиви

А, Вклади у банках, цiннi папери та ншi акrиви, u,io перебувають у власностl

декпаранта, та витрати декларанта на прtцбання таких аfiивiв (грн)

у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

39, lHmi засоби

Водпi засоби

Автоliобiлi вантаясti



50. внесених у звiтному роцi

Б, Вклади у банках, чiHHi папери та iншi акrиви, що перебувають у власноgгi
членiв ciM'l декларанта (грн)

Перелiк

51. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових усгановах

в' Номiнапьча яаптiaaгь l tiнних папспiв

Розмaр BHecKiB до статrгного (складеного)
капiталу товариства, пцприемства,
органiзацii

А. Фiнансовi зобов'яэання декларанта та iHmi його вtтграти (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за

кордоном

у тому числi за

кордоном

Усього

5+

55.

56,

57.

58.

59. lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Перелiк фiнансових зобов'язань

60,

ý1.

в2,

63.

84,

правильнiсть зазначених у цiЙ Декларацii вiдомостеЙ

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую

,,zf " r:?p;&!_zо,r'бчл----7-=-


