


П iK доходiв

Сума одержаноrо (нарахованогф доходу

декларанта членiв ciм"i

t "---
ЗагаЛьна сума сукупногО доходу, гривнi, у т. ч.:

платерiальна допомога

i

12. i допомога по бffiробiттю

Назва краТни

Розмiр доходу

l

в iнозеtgнiй валютi i перерахсваного у гривнl

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди,
Han BaHi (виплаченi) двкларанry вiдповiдно до умов

дохiд вh викладацькот, науковот i творчот дiяльностi,
,* ед r* ноТ п ра кги Ktlt, i н Gтру}ffо рсь коТ та суддi всь коТ

праrгики lз спорту

ý.

6.

1ý.

t7.

зДкп -fсfёЁоЁй'тбЩо, в яких сдерж€lно

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивiденди, проценти

дарунки, призи, виграшi

cтpaxoBi виплати, cтp€txoBi вiдшкодування, викупнi

Gуми та пеноiйнi виплати, tло сплаченi декпаранту за

договором страхування, недержавного пенсiйного

забезпечення та пенсiЙного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та не омOго майна

дохiд вiд провадження пiдприсмницькот та незалежноl

п рофесi й ноТ д iял bHocтi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних

дохiд вiд передачi в оренду (отрокове володiння т#або

користування) ]dаЙна

iншi види доходiв {не зазначенi у позuц S-f 9J



В. ержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межlми УкраТни членами ciM'T декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнtй валютi перерахованого у гривнl

д. Майно, що перебувае у 8ласностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користува}lня ним

Роздiл lll. ВiдомOетi про нерухоме плайно

Перелiк об'ешiв Мiвцезнаходflteння об'еlпа (краТна, адреса) Загальна площа

(кв- м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власн,сть

оренду чи

на lнше право

кориGтування

23. i 3емельнi дiлянки

- -#-

-/ }

-/
//

-7
,/

-

_/

,-,-,-""""-"-,:-""



24. i Житловi будинки

25. i Квартири

Садовий (дачний)
будинок

2I. i Гаражi

Б. Майно, що перебува0 у власносгi, в ореrцiчи на iншому правi корисгування

:

-_7:.,"
"*..**",**-- *-;

:

**--**-i
;

членiв ciM'T декгlаранта

Загальна площа (кв. м)Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)Перелiк об'екi,iв

Зеплельнi дiлянки

Iнше нерукQме
fu{аЙно



Рошiл lU. Вiдомостi про транЕпортнi sасобtI

декларанта, та ви

Перелiк
тFанGпсртних iB

fulарка/модель

(обЪм цклiндрiв двиryна, кФ. ом, п icTb

двиryна, кВт, довlкина, см)
PiK вппуску

Сума витрат (rрнi на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право

користування

Садовий fiачний)
будинок

lнше нерЁоме
майно

Автомобiлi
J]егковi



Автомобiлi
BaHTalKtti

(спецiальнi)

lншi засоби

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

у тому числl за кордоном

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

Повiтрянi на

46. i вкладених у звiтному роцi

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

41

Перелiк транспOртних

засобiв

Марка/модель

(об'ем цнлiндрiв двиryн&, куб. см,

п icTb двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

,/,о

Воднi засоби

Повiтрянi судна

/,/

lншi засоби
/

Перелiк Усього

Gума ко iB на ржунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч..

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTioTb цiнних паперiв, у т. ч.
---ъ+ Ё*--_-*



48

19 Розмiр BHecKiB до статугного (складеного) 
i

капiталу товариства, пiдприgмства,
органiзацiТ, у т. ч.:

50, ; внесених у звiтному роцi

Б. Вшади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
членiв ciM'T деклlаранта (грн)

52,

53.

i lчуIlпртltlр]iо: зiIIих паl9рi: i__ _"__:.."_ ":_i -,/
i Розмiр BHecKiB до статугного (складеноФ i __1i вариства, пlдприомGтва, i

.:

у To,\.ly чнслl за кордоном

Роздiл Vl, фi HaHcoBi зобоЕ'язання

А. ФiнанGовi та iншi його витрати (грн)

Перелi к фiнансових зобов'язань Усього у тому чt4cлl за кордоном

s*.

57.

членiв ciM'T декларанта (грн)

6{.

у тому числl за кордономПерелiк фiнансових зобовЪзань

значених у3асвiдчую

придбаних у звiтному роцi

Перелiк Уоього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнанеових установах 7

.Щобровiл ьне страхуван ня -7
Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту}
1

Погашення 0уми процентiв за позикою
(кредитом)

ýншi не зазначенi у роздiлах lIl-V витрати L

.Щобровiльне Gтржува н ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утриплання зазначеного у роздiлах lIl майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення сугйи процентiв за позикою
(кредитом)


