


Перелiк доходiв

Супtа одерж€lного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM't

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т, ч.: i ?О?Эъ ,g\i r" 
i

i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, i7 О l 3,z , ý v i i

i HapaxoBaHi (виплаченi) декларанry вhповiдно умов i \ч о, ý з j - i
: трудового або цивiльно-правовогодоговору i ! i

i дохц вИ викладацькоТ, науковоТ i TBop.loT дiяльностi, i i i

i медичноТ практики, iHcTpylcopcbKoTTa суддiвськоТ i -- ; - i

i lp9F_lTT il919PIy

t1. i дарунки, призи, виграшi

12.

{3.

14.

i суми та пенаинl виплати, що сплаченl декларанту за i

i договором стр€lхування, недержавноrо пенсiйного i

: ллял_-л..л 
-л..jj..л_я

i дvlvDvРvlvl чlуиrDqппл, п9н9рлqDпчlч l|9пчlуlпчlч i

: забезпечення та пенсiйноrо вкладу i

i дохц вlд провадження пlдприемницькоl та незалежноl i

; дохИ вИ вИчуження цiнних паперiв та корпоративних 
;

l прав

i дохИ вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо i

i користування) майна

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гриtsнl

т

J0.

{6

t7

закJIаду, установи тощо. в яких одержано

алiменти

спадщина

iншi види доходiв (не зазначенj у позuц Ф19)





24.

i ', /- i ,i
i __.*_ -..- ,.-, -.., -.- -.i ,.. т "/- i" " - * -' 

ia:li;

26. i Квартири

26. i Садовий (дачний)

i будинок

2Т. i Гаражi

i lнше нериоме
i майно

fii i""- / i i i iliiii

ri)j

,'i,i.i,i

.l.

Б.Майно,щоперебуваеУвласностi,ворендiчинаiншомУправiкористУвання
членiв ciМ'T декгlаранта

3агальна площа (кв. м)
lИiсцезнаходжен ня об'екта (краТна, адреса)Перелiк об'екi,iв

29. i 3емельнi дiлянки

Житловi будинки



3{. i Квартири

Садовий fiачний)
будинок

33. i Гаражi

lнше нерухоме
майно

декларанта, та ви

Автомобiлi
легковi

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засобш

Перелiк
транGпортних засобiв

Марк#модель
(об'см цилiндрiв двигуна, куб. ctJt, по icTb

двиryна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума B}rTpaT (rрн) на

придба н ня

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право

користування



Iншi засоби

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi аlffиви, щ перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аlтивiв (грн)

46.

4т"

Роздiл V. Вiдомостi про вtutади у банках, цiннi папери та iнцti активи

у тому числ1 з€l кордоном

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

яЁъi.t#

користування членiв giм'т дештаранта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб, см,

по icTb двигуна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

lншi засоби

Автомобiлi
вантажнi

(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi на

Перелiк Усього

Gума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:
{-* -*



ý0. i внесених у звiтному роцi

Б. Вrсгrади у банках, цiннi папери та iншi аtпиви,
членiв ciM'T декларанта

що перебувають у власностi
(грн)

у тому числl за кордоном

1
{т

iHt

l8H (грн)

flобровiл ьне страхува н няý4.

ýб.

б6.

57,
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61.

в2.

ý3.

64,
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у тому числl за кордономПерелi к фiнансових зобов'язань

у тому числl за кордоно}"rПерел i к фi HaHcoBltx зобов'язан ь

Засвiдчую прqв.и ь зазначе

придбаних у звiтному роцi

Розrиiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприýмGтва,
органiзацiТ, у т. ч.:
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Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемGтва,
органiзацiТ

Усього

Недержавне пенсiйне забезпечення
,r

,/-
Утримання зазначеного у роздiлах lll майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв эа позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах ltl-V витрати Z-
Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Усього

20 /6 р.


