


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А, Одержанi (нарахованi)з ycix джерел в yкpajнi

Заrальна суфа сукупноrодоходу ф!внi, ут. ч,: u l/ 1/ )- /./у

6

т,

заробПна плата, iнщi виплати Е винаrороди, Hapaxoвaнi

правовоrо доlовору (крiм виплат, зазначёних у позицiях 7,8)

дохiд вИ sикладацькоl, нау(ово'1 ] творчоТ дiялsностi, медичноi

авторФre sимrcрода, iнш] доходй вИ реалiзацii маЙвовиt прав

lлелекryальноi власностi

матерiальна допо ога

7ь9Б3|6/

прапики, iнcTpyпopcbкol та cyмiвcbкoi прапики iз спорry

11,

8,

9.

,l0,

дарунки, призи виграшi

допомо.а по безроб]тrю

дохiд gИ лередачi в оренду (строкове володiння

iяшisиди доtодiв iнe зазначенiу позицlях 6-19)

12,

1l.

,t5 cтpaxoвi sифати, cтpaxoвi вйчrкодування, викупнi сумита пенсiйвi

виплати, що сплачен дёmаранry за доrовором страхування

недержавноrо пенсiйноrо забезfl ечення та пенсiйзоrо вшаду

дохИ вц вйчиення pyaoмoloTa неруаомого маива,|6,

17. дохiд в]д провадхення пИприомницько'i 1а незалежноi професiйноI

18. дояiд вiд вИчуlкення цiнних паперiв та корпоративних лрав

19.

20.







Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

з1. lнше нерухоме
майно

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

А Транспортнl засоби цо перебувають у власностi, в ореi]дi чи на iншому правl
користування декларанта, та витрати декларанта на Х придбання (користування)

Перелil vаоr'модеrь
{об aU чилi-доiв двrryrа, куб сU,

засооlв i.IrT"j,b;Jt!-,,J лi, ;oJT/ ll,

Сума витрат (грн) на

см)

Автомобiлi
легковi

j6, Авlомобuп
вантажнi
(спечrальнi)

Воднiзасобиз7,

з8 Повlтрянi судна



Б. Транспортнi засоби, цо перебувають у власносl], в оренд] чи на iншому праБi
користуаання членiв ciM'i деклараl_fi а

Мбрка/модель

(об€м Liилiндрiв двиryна куб см,

пот}окнiсгь дзиryна, квт довкина см)

р к випуску

40 Автомоб]лi легковi

l 1,1 lншl засоби

Роздiл v. Biдoмocтi про вклади у банкахl цiннi папери та iнuti активи

Д Вклади у банках, цiннi палери та iнцi акгиви. що перебчвають ч власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

Перелiк транслортних

Повiтрянi судна

€

16

47

18

19,

Сума коштiв на рахунках у банках та ]нших
фiнансових усгановах, у т, ч ]

вкладених у звiтному роцi

утомучислiзакордоном i

НомНальна Bapтicтb цjнних папер]в у т ч .

ПРlДОВНИ( v ЗВrТНОМУ РОЦ
р.]?ц,li! e,a.!is до ..lаплцлго {с!.л:д+!...)
капiталу товариства, пiдприомсгва,
органiзацi]. у т, ч,

lншiзасоби



Б. Вклади у банках, tliHHi папери та ]нш] аýиви, цо перебувають у власностi
членiв crM'i декларанта (грн)

пеоелiк

Сума коштiв на рахувках у банках та iнших
фlвансових установах

HotaiHanbHa Barгifib l liHHйY папроiр

Розмlр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товарисlва, пiдприемства,
органlзацii

;; г,,"",*;;l
5l.

5?

5з

Ро3дiл vl, Biдoмocтi про фiнансовi зобов'я3ання

А, Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його вl,fграти (грн)

56

67,

58.

Недержавне пенсiйне забезпечеяня

Утоимаl-.н9 зазначеFого у роздlла, lll-v майrа

Перелiк фlнансових зобов язань

f']огашення освовноa суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(крёдитом)

59, IHmi не зазначенi у роздiлах lal_V витрати

Добровiльне страхування

Перел]к фiнансових зобов'язань у тому числl за

6'l Недержавне пенсiйне забезпечення

Y--гримання 1азн:ченого у роздiлах lll-vп,€йна

Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту)

64. ПогаUJення суми про!{евтiв за позикою

Засвi icTb зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

(кредитом)

,r;.:,'
)L/.1i ///с\ Lu |l u


