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Роздiл Ii. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в Укратнi

Сума одержаного (нарахованого) доходу

Перапiк доходiв
декларанта членЁв сiмТ

Загальна Сума сукупного доходу, гривкi, у т. ч.: 0ч~?~1Ёо4 КУ ?‚≤ обО

заробЁгна ПЛ8Т8, нШi виплати та винагороди, нарахованi
~ (виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового g’Р3g g /g~ ,i~; ‚200

або цивiльно-правового договору (кр/м впплат, г
зазначених упозиц/ях7, 8)

дохiд вiд викладацькоТ, науковот I творчот дiяльноСтi,
медичнот практики, iнструкторськоТ та суддiвськоТ ~ —

практики iз спорту

~~~Тнаава закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначенi у цiй позицггnъдй)~

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелектуальноТ власностi —

ди&денд~~проценти

матерiагiьна допомога —- ‘—

дарунки, призи, Burpawi —~

допомога по безробiпю

~ алiменти

спадщина

страховi виплати, страховi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декпаранту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

. дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот —~

професiйнот дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
~ прав

~ дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
~ користування) майна
L~ iншi види доходiв (не зазначенi у позицiях 6—19) —-- .-20.
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Б. Одержанi (нарахованi) з джсрел за межами УкраТнп декларантом

2

Розмiр доходу

Назна краУн”

н iяозскшjй налютi персрахонаното у тривнi

~—

—

— —

пГ ~j

К Одержанi (нарахованi) з диерел за межами УкраТаю членами сiм’Т декларанта

Розмiр доходу

Назна краТни

н iнозсмиiй налютi перерахоианого у тривнi

— -
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Роздiл Ш. Вiдогиостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувас у власноиi, в орендi чи на iнлiому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбаш-нт такого майна або на користування ним

Сума BHIpaT (qn) на

Перелiк об’скгiв мiсцезнаходженмя об’екса (краiна. адреса) За~льна~ оренду ЧIIпридбання
(кв. м) На iнцю право

у власНlсть
користуваав’я

Земельнi дiлянки ~. - е 2’2

1~
Жпгловi будинки

~ 5W~.Т с? ‚~

Квартири L

Садовий (дачыий)
будияок

—

Гаражi

Iunie нерухоме
майно

~_______

Б. Майио, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користуванпя
членив сiм’Т декларанта

Перелiк об’€кг~в Мkцезнаходжемня об’€вс’а (краiна~ адреса) Загальна ллоща (кв. м)

29. Земельнi дiлянки -~

23.

24.

25.

26.

27.

28.

)



36.

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iвшому правi користуванвя
деклараыта, та вкграти декдаранта на Yx придбаввя (користуваш~я)

Сума непраг (трм) На
Перелiк Марка/модель (об’€м

~аяспоришх заеобiн цмлiмдрiн двигуна, ещб. са’ потулшiсгь двитуна, lNк нипуску оренду че!
прещбання

кВт, довжияа, ем) На iHme “рано
у власнiсть

коре Lсгувамня

72? У’?_тЛ__‚луп’-’

Автомобiлi еТ d2 ‚≤7€(2 .у ;g’iооо —

легковi 1
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30.

31.

32.

33.

34.

Житловi будинки

Квартири —

Садовий (да’ший)
бущпюк

Гаражi

Ьпае нерухоме —

майио

Роздiл IУ. Вjдомостi про транспортиi засоби

35.

Автомобiлi
вантажнi — -———- .——

(спецiалънi)
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38.

39.

Повiтрянi судна —

—~--.

Повhрянi судна

Iншi засоби

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iлiлому правi користування
членiв сiм’У декларалта

Марка/модель (оба’
Перелiк транспортник аасобiа - Рiк нипуску

цилlыдр’в двитуна, куб, сн, потужпiсть

двигуна, квт, доВжина, Cu)

. Уе ~ ~2оаб’

Автомобiлi дсгковi

Автомобjлi вавтажнi
(спецiальнi) -

Воднi засоби

40.

41.

42.

43.
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Роздiл У. Вiдомо~-; про Вклад» у банках, Цiннj палери та iншi атптиии

А. Вклад» у банках, цiннi пагтери та iuшi актпви, що перебуваю~ у власносТj
Деюгаранта, та витрати Дскяаранта на придбання таких актииiв (i-pu)

Перелiк Усього

у тому ч’fслl за кордоно

45 на рахунках убаихах та iнщих
‘ фiнансових установах, у т. ч.

46. Вкладевих у ЗВIТНОМу Родi

47. ~нахьнаВартiсть цi~iа папер~, у т. ч:

48.

49. Розмiр внескiв до статутного
капiталу товариства, пiдприсм
т. ч.: ____

Лгпчггп
Б. Вклад» у банках, цiннi папери та iuini актпви, що перебувають у власностi

Перелiк членiв сiм’Т декларанта (rJnr)
Уеього

51 Сума коШТiв на рахукках у банках та iBm
фiнансових установах

52. Номiнальнавартfсть цiнних папер~ У тому чи~I за Кордоном

~

капlталу товариства, Тiiдприсмс~а орга
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60.

61.

62.

63.

64.

Засвiдчую правилыаiсть зазначених у цiй дсюiарацiУ вiдомостей

‚~лIдпис)
« i2~tЁ.”~ 20

Примiтка. 1. Декларацiя запоВнюсться i подаеться особами, зазначеними у пунктi 1 i
пiдлункгi “а” пункту 2 частиии першЫ стапi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому

59.

(креДитом) -

~iНез~начеНiурозД~ахпIУв~рати

Б. Фiнансовi зобов’язаныя членiв сiм’Т декларанта (гри)

Перелiк фiнансових зобов’язань Усього у тому ч’юпi за кордоном

добровjльне страхуваняя

Недержавне кенсiйне забезпеченю~ —

Утриыання зазначеного у роздiлах ТП—У майна —

Погашенюi основаоУ суми позики (кредиту)

~ Погаiпення суми процентiв за позиксю
[ (кредитом)


