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дЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру

за 201’Ч рiк

Прiзвище, ui’ anu дата народження
Реестрацiйний номер облiковоl картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни

1. Е ___

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

и . .— ‘0«с-ш ~иl”-ию-а’t

2. Мiсце проживання

(призвище, мя, по батьковi, ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податidвIсерiя та номер паспорта гром~янина УкраТни — декларанта)

з. Посада:

(поштоаий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартир” декларанта)

~иижчл€ б~ю~ч
/aL «Ишс.
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4.

ma

Члени сiм’Т декларанта:
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Роздiл II. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в УкраТнi

Сума одержаного (нарахованого) доходу

Перелiк доходiв
декларанта членiв сiмТ

Загальна Сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: (0’ 0 12 ~9’ g~z
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, нарахованi
(Виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового -/0926
або цивiльно-правового договору (крiм виплат,
зазначених~

дохiд вiд викладацькоТ, науковот i творчоТ дiялbностi,
медичноТ практики, iнструкторськоТ та суддiвськот
практики iз спорту Ji

~ ~~йёё~закJiаду, установи тощо, в яких одержаио (нараховано) зааначеНi уТtiГiiё~”i~Т доходм)

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелектуальнот впасностi

дивiденди, проценти ~“ а сО iglOo

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi —

допомога по безробiттю .

алiменти ...... —

спадщина —.-.- —

страховi виплати, страховi вЁдшкодуваНня, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за ,

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна — —~

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежно?
професiйноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав _______ ______ ___________

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користування) майна

iншi види доходiв (не зазначеНi у позицiях 6—19)

сож и,.!





з

Б. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни декларангом

В. Одержанi (нарахованi) з джерел за межами Укратни членами сiм( декларанта

Розмiр доходу

Розмiр доходу

перерахованого у гривнi
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Роздiл III. Вiдомостi про нерухоме майно

Сума витрат (Гр”) на

Перелiк сбектiв Мiсцезнаходження сб’сwга (крагна, адреса) Загальна поща орещ~у чи
придбання(кв. м) На iнше право
у власнiсть

корис-гува “ня

~

Земельнiдiлянки — ..— —

— — — -

-~ - - —

Житловiбудинки —-- —

— ,— —

— — — —

Квартири I —~

— —

Садовий (дачний) .._—

будинок

Гаражi г . 5 ~._

- - —

А. Майно, що перебувас у власностi, в орендё чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23.

24.

25.

26.

27.

28. Iнше нерухоме
майно

—

—

ГiоРи1Ё1н~ JК~отtлЫА
—

“,,

...‘ Ф~’ .~
‘—

.-
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Б. Майно, що гiеребувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм’Т декларанта

Мiсцезнаходження обекта (краТна, адреса)

Житловi будинки

Кна рти р и

буди нок

lнше нерухоме
майно





б

Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декгiаранта, та витрати декларанта на lx придбання (користування)

iншi засоби

Сума витрат (гри) на

транспортlих аасобiв (обем цилiндрiв двиг~а, куб. см, потужнiсть

двигуна, квт. довжина, см)

Автомобiлi
легковi

оренду ‘-‘и

на iнше право

користува имя

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби





Марка/модель
Перелiк транспортних засобiе по~нiсТь деи~на, квт, доежина, см)(06w цилiндрiе двигуна, куб. с...,

.,
згiцно

л
,





В

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiНнi папери та iншi активи

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших ~
фiнансових установах, у т. ч.: - .— -

вкладених у звiтномуроцi З 1500
Номiнальна варilсть цiнних гiаперЁв, у т. ч.: .—

придбаних у звiтному роцi — —

Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприсмства, —

органiзацiТ, у т. ч.:
. . —внесених у звiтному роцI —

В. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, LЦО перебувають у власностi
членiв сiм’Т декларанта (грн)

Переjiiк Усього у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших ‘i-?1’2 .

фiнансових установах (И’)

Номiнальна вартiсть цiнних паперiв

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi аюгиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких ап-ивiв (грн)

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53. Розмiр внескiв до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
о рга н is а цiТ

II .7




