


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'i

5

6

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. 4Li

7

f-

8

9

20. : iншi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-19) i -1,4't 8, i .---..--- 
i

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

; vlycl,\\JDl tr)ylllJlqlyl , vlУСrr\ЧrОl DlДЩ\vДУ9qrlllл, рl

i суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi деклар
; договором страхування, недержавного пенсiй

. забезпеч9III ]а 1еlс]йlоl9 вкладу

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
: медичноi праlсики, iHcTpyкTopcbкoT та суддiвськоТ
, праtтики iз спорту

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ
п рофесi й ноТ дiял bHocTi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперlв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна



майно, що перебувао у влас ocTi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування НИМ

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (KpaiHa, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

користування

__

,
Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краiни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl

-_

21

В, Одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'[декларанта

22

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правl користування

l 3емельнi дiлянки

i lYlqyIl lч

i

29

членiв ciM'l' декларанта
3агальна площа (кв м)Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

,

24

25

26

27

28

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

Перелiк об'ектiв

_-
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lнше нерухоме
майно

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

Автомобiлi
легковl

Автомобiлi
вантажн|
(спецiальнi)

37. ; Воднi засоби

ii
!i:i

:i
38. , Повiтрянi судна 

i

34

(дачний)

35

36

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

користування

|,

_

ъ_
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39. i |ншi засоби

цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
витрати декларанта на придбання таких аtсивiв (грн)

А. Вклади у банках,
декларанта, та

у тому числl за кордоном

45.

46.

47,

48.

49.

; Сума коштiв на рахунках у банках та iнших ; _

l,

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

40. : Автомобiлi легковi

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. l Воднi засоби

Повiтрянi судна

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

Перелiк Усього

придбаних у звiтному роцi



внесених у звiтному роцi

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, tцо перебувають у власностi

: Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
-i

l Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) 
]
;

i капiталу товариства, пlдприемства,
: органiзацii

: Погашення ocнoвHoi суми позики (кредиту) , 4{ г+

!обровiл ьне страхуван ня

Погашення основноТ суми позики (кредиту) 
'

54,

55.

56,

57.

58.

59.

60.

61.

62.

бз.

64.

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ,ЩеrшарацiТ вiдомостей

ll\

членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числl за кордоном

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Д. Фiнансовi зобов'язання декларанта та ]ншi його витрати (грн)

у тому числl за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числl за кордономПерелi к фiнансових зобов'язань

/// 2о /(; р

51

52

53

Перелiк Усього


