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Розд!л !!' в|Аомост! про доходи

А одержан! (нарахован;) з ус х джерел в укра]н!

су|а одеркно.о (;арахова3о.о) д0ходу

зцз9ц

3з/|||

5 загальна сума сукупного доходу гривн ут ч

6 зароб!тна плата нш' виплати та винагороди
-аоа'ова-|/ви']лаче! .Ае гёоа1-' в.]']ов!дго до умов
трудового або цив1льно-правового договору (кр,м
в[]плап' зазначенцх у поз|.1ц}ях 7' 8)

7 до'дв\рвусаАа-о о на,'ово !_вор!о д'го-о('|
медичнот практики' нотрукторсько тэ судд!воько
практики з олорту

матер альна допомога

дарунки' призи виграш

допомога по безроб ттю

ал!менти

спадщина

с!ра (ов' в''']гат, с'ра'ов в дц! од/ван-я в//}']н!
суми та пенс1йн виплати, що сплачен декларанту за
до_овоооу с_оа'.ва'' я. не4ер\ав-о-о! е. _и*о'о
забезпечевня та лено йвого вкладу

16 дох д в1д в1дчужевня рухомого та нерухомого майна

17 дох]д в д провадже}]ня п дприсмниць(о| та незалежнот
профео1йно д1яльност

дох!д в д в дчуженвя ц нних лэпер]в та корпоративних
прав

до |! в 4 )еоедо_ в )ое-д. !'-ро оое волод Ё-ч
та/'або користування) майна

10

11

12

1з

14

15

18

19



Б одержав1 (нарахован ) з джерел за мехами укратви декларантом

в одержан (нараховав!) з джерел за межами укра|ни членами о1м 1 декларанта'



Розд!л !!!, в!домост! про нерухоме майно

майно
та

!нше ьерухоме

що переоувас у власност, в оревд чи ва
витрати де]Фаранта на придбання такого

прав кориотування декларанта
а6о на користування ним

ншому
майна

2з земельн д лянки

24 житлов будивки

25 кьартири

садовий (дачний)
будинок

27 гараж1

2в

46, /

28



Б майно що перебувас у власност в оренд| чи на !ншому лрав' кориотування
член]в с]м 1 декларавта

[1сц* аюдхе!1я о6ега поа ]а !лресо

зе|!ёгэч1д1лянки

з0 житлов| будинки

1

; з1 квартири

з2 са;овий (дачний)
буд.1.1ок



6

Розд!л в!домост! лро транспортн! засо6и

А транопортн] засоби що перебувають у власнос.1, в
корисгування декларанта' та витрати декларавта ва 1х

оренд!чи на !ншому прав
придбавня (користуванвя)

35 Автомоб!л

легков

Автомо6 л1

(опец|альн|)

водн1 засоби

повтрян
судна

1вц.]1засоби

з6

з7

з8

з9



41.

Б. транспортн засоби, що леребувають у власност в оревд] чи на !вшому прав]
користування члев в с м ! декларанта

марха/яодель (.6'м цил 1дръ !ви у€ ху6 см

потР.н.тьдвиг1нэ {эт дов}и | см]

40 Автомоб л легков

Автомоб л] вантажн1
(спец альн1)

42 водн1 засоби

повтрян|судна

?и !нш эасоби



Розд!л у' в!домост! пРо вклади у 6анках| ц!нн! папери та !нш' активи

А вклади у банках ц;нн лапери та !ш|активи що перебувають у власност
декларанта' та витрати декларанта на придбання таких актив|в (грн)

45 сума кошт в на рахунках у банках та ]нших
ф нансових уотановах' у т ч]

46 вкладених у зв тному роц

47' ном нальна варт сть ц вних папер;в у т. ч.:

48 придбаних у зв1тному роц!

49. Розм1р внеок в до статлного (складеного)
кал талу товариства л дприомства

50

оума кошт!в на рахунках у банках та !нших
ф навсових установах

ном1нальна варт сть ц]вних папер в

оо]у р в'ес'в до сга-/-'о.о |складоьо-о|
кап!талу товариотва' п1дприсмства
орга}]!зац

51



Розд!л у!. в!домост! про ф!нансов! зобов'язання

А Фна.]сов' зобов"_аь-. де.лара__а -. !-!! ]о,о в/тра',,! грь

54

56

57.

58.

добров л ьне отрахування

недержавне пенс йве забезпечення

утримання зазначеного у роздлах 1]_у
майна

погацення основно] оуми позики (кредиту)

погашевня оуми процент]в за позикою
(кредитом)

59' ]нш! не зазвачен у розд1лах !!1_у витрати

Б Ф|ваноов зобовязавня член в см декларанта (грн)

лерёл{ ф на.ови1 3фо3 я!3ь

п.оел{ ф!з .фц зо6ф ваш

60 добров|льнестрахуванвя

61' недержав]_]е пено|йне забезпечення

62. утриманвя зазначеного у розд|лах ! ! у
майна

6з' погашен!-]я основно] суми позики (кредиту)

64' погашення оуми процент|в за позикою
(кредитом)

3асв!дчую правильв сть зазначевих у ц]й декларац 1 в!домостей

' 14/ " /1/о/ !ц'|- а) эо|'|р


