


Роздiл ll, Вiдомостi про доходи

А, Одержан] (нарахован ) з ycix джерел в Укра]н

7,

майнових прав нтелектуальв0 власвост

дивiденди, процевти

матерiальна допомога

11, дарунки, призи, виграшi

допомога ло безробiттю

ал менти

суми та пенс йн виплати цо сплачен декJ]аранту за

Загальна сума сукупного доходу rрйвнi у т, ч.:

rаробтна 1гата нJ|ви']ла-л ,а вл-агороди Papaloвa]i
(виллачен )декларанту вiдпов дно до умов трудового
або цив льно-правового даrовару (KplM вuплаm,
l lJFo,edrr, } FаJLlцtс, - 8\

дохд вд викладацькоi, HayкoBol iтворчо] дiяльностl.
МеДИtrhОl ГРаl-ИУl l-СТО/ЛОО^DjО Та С,ДД ВСо О'

авторська винагорода iHmi доходи в д реал зацii

Сума одержаного (нараховаяоrо) доходу

х\ \\ъ

\Ё ч! ,5

(5 ý\\

граг r'./ lз сгорlу

' (;ёзЬа зай;ду устанбЪrтоцо. в яkих одержано Ьараховано) ф аченi у цii позtrцiiдохсдО

12

13

15 страхов виплати, cтpaxoвi в!дшкодування, викупнi

договором страхуванвя, недержавного пенсiйного
забезпёчення та пенсiйного вкладу

16 дохiд в д в дчуження рухомого та верухомого майва

дох]д вiд вiдчуження ц нних папер]в та корпоративних

дохiд вiд провадження пiдприсмницькоl та незалежноi
лрофес йноi дiяльностi

прав

дох д в д передач в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iHmi види доходiв rHe зазначенi у пазчцjях 6-19)

19,

20, \ч \ъ



Б Одержан (HapaxoвaHi) з джерел за межами Украlни дехларантом

21

В Одержанi (HapaxoвaHl) з джерел за MexaMil Украlни членами a ,rl'i декларантз

22

Роздiл lll, Вiдомостiпро нерухоме майно

д Майно цо перебувае у власност в орёнд]чи на iHL]JoMy прав користувавня декларанта
та витрати декJ]аранта ва придбання такоrо майна або на користуёавня l,йм

tl .це]нахэд/ае"я .a сfэ |с? 9э фре.а]







Б Травслортн засоби що перебувають у власност] в орендiчи ва ]вшому правi
корйстування член в с м декларанта

Переr l rра!споFriи1 lасоб 6

40 АвIомоб л] легков

Автсмоб лi вавтажнi

Водвiзасоби142

Повтрян судна

lншiзасоби

Роздiл v. Вiдомостi про вкJrади у банках, цiннi папери

А Вклади у банках ц BHi папери та iнцr активи. цо леребувають у власностi
декларанта. та витратй декI]аранта на лридбання таких апивlв (грн)

] у ror, чr.. ra Kop;.r.r

Ф

46

47

48

49

Сума коштiв на рахувках у
фiвансових установах. у т

вкладевих у зв тному роцl

бавках та lнших

Номiвальна Bapтicib ц]нних палерiв у т ч

придбаних у звiтному роц]

РозI\, р в.е.ь в.]о стJ-лFоrо',l.а]]ёчо-]
капrталу товариства п дпри€мства,
органзац] ут ч

50 внесевих у звтtsому роц



Б Вклади у баяхах цrвн папери та iншi аfiйви що перебувають у власност
член в см декларанта (грн)

'уrоф/.и.гrзаi.рi.нсм

51 Сума коштiв на рахунках у банках та нших
фiнансових установах

Номlнальна Bapтicтb ц]нних паперiв

Розм]р внескlв до статутноrо {складеного)
капlталу товариства пiдприоvства
органlзац ]

5з

Роздiл vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Ф Harrcoв зобов'язання декларанта та ншi його витрати iгrн)

l :p.r l ф]эЁ:саJr ]с..,с]ач:

Доброа льне страхування

Недержавне ленс]йве забезпечення

54

56

57,

58.

Утримання зазваченого у розд лах ]l]-V майна

по.ашенвя основноl суми позики (кредиту)

Погашення суми лроцентIв за позикою
iкредитом)

вшiilе зазначен у розд|лах l]j-V вйтрати

5 ооо

\а 58ч

\ аýо59,

Б Ф]вавсовi зобов язанtя член в с м l декларанта (грн)

rl.рел rф iэь.са/! ro.r! я:аrэ , r.s] +,.r r. i]рд.рOм

60

61

62

бз,

64,

Добровlльве страхувавпя

Недержавве пенсlйве забезпеченвя

Утримання зазначеного у рсздiлах l]l-V майна

Гlоrашення ocHoBHoj суми лозики (кредиту) {\\ 5е.,\

Погашення суми процент в за позикою
(кредитOм)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацil' вiдоп.лостей

, .t\ , ýа\я-ý $,\ 2а


