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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpa'lHi

Перелiк доход в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

д екла ра нта членlв с м l

/' 7q2 
:

зазначенuх у позчцtях 7 В)

7. дохiд вiд викладацькоi, науково) i творчоi дiяльностi,
медичноi' практики. iHcTpyKTopcbKoi та суддiвськоi

(l-,аЗВа За(ГаД} yc-a-oBl -Э-о В C,/r ОДеОчаiо r?Pa^O83-07 заз.аJеFl у -i,a lози_, доходи)

,l0 л7зl9рlальнадопомога

11 дарунки, призи, вl/граUl

12 допомога по безробiттю

13, алiменти

14 спадщина

| _,

'l5 l CTPaXoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
: суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченi декларанту за
i договором страхування, недержавного пенсiйного

,lб дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна
:;

17 дохiд вiд провадження пiдприсмницькоi'та незалежноl'
професiй Hoi дiяль*tостi

18 дохiд в д вiдчужеьня цiьних паперiв та корпоративrих
прав

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

20 . iнш1 види доходiв (не зазначенi у позuцiях 6- 19)
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i У5 чц?

;/;:?х:О Т/л л Ф/Ъё n1-5,- Г
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5.

6.

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелектуально'| власностi

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: у,1 Fбс{

ZЧвzs

дивiденди, проценти /r э3 -r
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

Назва кра]'ни

Розмiр доходу

в lноземн и валютl парерахованого у грйвнi

21,

В, Одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межаN/и Украiни членами ciM''t декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в lнOземнLи валютl перерахо8аного у гриsн]

22,



Перелiк об'октiв П/liсцезнаходження об'екта (краl'на, адреса) Загальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власн сть

оренду чи

на lнше право

користува н н я

: *--*-:=ч----,
|,/

Квартири

27. Гаражi

28. lнще нерухоме
маЙно

4

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

, А, Майно, що перебувае у влаеностi, ворендiчи на iншому правi користування декларанта,та витрати декларанта на придбання такого майна або на корисiування ним

23.

24.

25.

26.

3емельнiдiлянки

2ооо

Житловi будинки

/<Q za tъ"л

Садовий (дачний)
будинок

:

I



Б. I\лайно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciгvt'i декларанта

30.

31. Квартири

32. Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

з4. lнше нерухоме
майно

Мiсцезнаходження об'екта (KpalHa адреса) 3агалона площа (кв м)

д

29.

33.

Перелiк об'окт в

3емельнiдiлянки

Житловi будинки

i:_-
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. ТРаНСпортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на lншоl\4у прав] користування
декларанта, та витрати декларанта на iх придбання (користування]

35.

36.

37.

38.

39,

Перелiк

транспортн их засобiв

Iйаркаlплодел ь

(об'ем цилiндрlв двиrуна, куб см, потужн сть

двигуна кВт довжина см)

Рiк випуску

Суvа витрат 1гов) на

придбання

у 8ласн сть

0ренду чи

ва нше право

кор истуван н я

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби



]

I
.-_--
Б, Трансгrортнi засоби gc пеоебувэю-о у власностl в ор€ .,]r -А -а h -- J t jBi

користування член jB сiм''Г декларанта

lерелlк -ранслортних засобiв

l]

.Марка/модель

l 
(об ом цилiндрiв двигуна, куб см,

,, потужнjсть двигуна, кВт, довжина, см)

Р к випуску

],I

:::
:j

,:]

1

-l

42.

43.

ц,



Рсrздiл 1|. Bi,t_ltlMOcTi прсr вклади у банках, цiннi папери r-a iHu_:;a,iiиt]y.i

А, |jкл:,:и у ба,.ках цlньi пf ;lе:-и та i,lшi активи що переоуваютL , f.г ? iос, l

леi{j-l;iран-[:,l, та витра-гt,] де"i"(лара1-1та на придбаhня те]ilих эктиЕrь r ! l

45.

46.

47

4:.

49

Суtиа коlлlт з ,l-. ,хуi1, '.х у баh
ф,п3hСОВИ), УСТ .-,ОВаХ У Т Ч

та ll]ших l ,Эо lol
i

', Чоооо
|,/r7oL

! ТО|"l1,ql;л за кордоном

у Tofuly числ за (ордоном

l, ч

ij'сэi,лiр BHell,i,_. . ,' ста ; l;'ГНОГо (склаленого)
'., ,аЛУТС i. _а',,iПРИСМСТЬа

ч] L,l]ib ciM''t декларанта (грн)

с1

(1

органiiýцil
'- ]l

''.

I

.]:1,1 - i

,l
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

54.

55.

56.

57,

58,

59,

!обровiльне страхуван ня

3 ?{
Г? |

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'i'декларанта (грн)

60.

61,

62.

63.

64.

,Щобровiльне страхуван ня

J'

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

Перелiк ф нансових зобов'язань у тOму числl за кордOнOм

Перелiк фlнансових зобов'язань у тOму числ| за кордоF]ом

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацii' вiдомостей

,,,/.?,' *':*.е2,...,..,
2О /_6 р

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення ocнoBHoj суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

Усього

Недержавне пенсlйне заб_езпечення

Утримання зазначеного у розд|лах lll-V майна

Погашення основноl суN/и позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)




