


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi)з ycix джерел в YKpaTHi

lill
I Cv"" одерх€ного (нарахованого) доходу

декларанта членlв clм,I

пепспiк поуплiв

5. 3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

i правового договору (KpiM виплат, зазначених у позицiях 7, 8)

7. i дохИ вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоi дiяльностi,

; пракгики, iнстрlкгорсько[та суддiвсько[ практики iэ спорry

\=-_-.._

i tl Ч LТЧ ,tg

лrедичноi !

8. i авторська винагорода, lншl доходи вiд реалiзацii майнових прав

: lНТеЛеКryаЛЬНОl ВЛаСНОСТl

i

9, i ливИенли, проценти

10. i матерlальна допомога

:-----------_---.---
11. i дарунки, призи, виграшl

i-,,-------- -"--, 
---- 

-,:"-*

12. i допомога по безробiгпо

виплати, що сплаченi деклара}rry за договором страryвання, i 

-

; дiяlrьностl

алlменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi суми та пенсiйнi



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

Назва кра[ни

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'i декларанта

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у rривнl

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

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

+УМЕ БП a Ра i 1! };iij Па

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна,

адреса)

3агальна

площа

(кв. м)

оренду чи

на lнше право

користування

3емельнi лiлянки :

l

*-..--



24. i Житловiбудинки 
i

Гаражi

членiв сiм'i декларанта
Б. Майно, що перебувае у власностi, в ореrцi чи на iншому правi користування

3емельнiдiлянки

Квартири

да tlЕаРТИРИ

26 Садовий (дачний)
оудиilок

27

ъ

zё iнше нерцоме
майно

\ч-

_-

29

30

3,|

--

-
-

i 

-

| ---



32

Гаражi

34 lнше нерухоме
майно

Д. ТранспОрнi засобИ, що перебУваютЬ у власностi, в орендi чи на iншому правi

кориfiуваНня декларанта, та витратИ декларанта на lx придбання (користування)

Перелiк

транспортних

засобiв

Марка/модель

(об'см цилiндрiв двиryна, куб. см,

погуrктriпь дsиrlhа 1 квт, девжина,

см)

PiK випуску
придбання

у власнlсть

оренду чи

право

кориGтування

----'--------т

-

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

i, ,---

З6. ; АвтомоЬtлi
BaHTа)KHl
(спецiальнi)

Воднi засоби

Автомобiлi
легковi

--



lншi засоби

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

Марка/модель

засобiв
потркнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

--"-

Автоплобiлi легковi
___--

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

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

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

,,-

45.

46.

47,

48.

49.

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

у тому числl за кордоном

i 9 р_IqцJэацiL _у_ r, __ч._,

l Раъдiп щалцiо лл ffiяffгцлгп_ tl'аипа.лацагп\
J ",-, -

; капiталу товариства, пiдприемства,
i апгацiааl liT rr т ч

40

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

lншiзасоби

фiнансових установах, у т, ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна вартiсгь цiнних паперiв, у т. ч.:

прrадбаних у звiтному роцi



50. j чtr_lgу_1.]*"ryур_ч

5,1 Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

i Розмiр BHecKiB до бтатrгного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацii

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числl за

кордоном

s g. 
i_Цчt_" =з_зt1::1y "?9rл llц|_-v "Jц11

страхування

62

бз.

64. ; Погашення суми процентiв за позикою
l (кредитом)

icTb зазначених у цiй flешарацiТ вiдомостей

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, щ перебувають у власностi
членiв ciM'i декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

i Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту) | '-

чую

t

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) -.--

Усього у тому числl за

кордоном


