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Роздiл l|. Вiдомостi про доходи

Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpa'tHi

Сума одержаного (нарахованог:-) дс,<о;/

5

t)

3агальна сума сукупного доходiу, гривнi, у l ч,, ц4 /у;/

7 l дохiд вiд викладацькоi, науковоl i творчоt дiяльносr-i,
: МеДИЧНОi практики, iHcTpyKTopcbKcl та суддiвсько

практики iз спорту

(назва закладу. усiайови rслlо, в яких одс:ржанЬ (HapaibBaHo) зазнаЦен у цiй позйu |'Доl!)дИ ]

заробiтна плата; iншi виплати та винагороди, нарахован л 2

(виплаченi) деклараl-]ту вiдповiд,lо до у,ilо'u ;ЁЙ;;, 
"lrf PrrаýoциBiлЬНo-npавoBoГoдoГOBopy(кptмвuПлam'

зазначенuх у позutliях 7, В)
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11

12

13

14.

,l5

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацi'l
майнових прав iнтелектуальноl власностi

дивlденди] проценти

матерlальна долоlvога

дарунки призи виграшi

допомога по безробiттю

алiменти

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викуlrнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недер}(авного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вк]lаду

лохlл вlл вlлчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприсмницьI<оi' та незалежноl
професlй но| дlяльностl

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та l(орпоративних

дохiд вtд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

iншi види доходiв (не зазначенi у позttцiях 6-19)
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17

19.
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_20. #ofr



Одерl<анi (HapaxoBaHi) з джерел за N/ежаIии Украi ни декларантом

Розмiр доходу

Назва l.раlни

переl)ахованоI о у гсивl]l
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В, Одержанi (HapaxoBaнi) з дх(е ми YKpai ни членаv]и сittл'i декларанта

Розмiр доходу

1-1азtsа краlни

в ]но:]емнiй валюIi l]el)el)a {aв ]Hoio у tpt4i]t]

Роздiл ltl, Вiдомостi про нерухоме маЙно

А. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iHt_rloMy правi користування ll,екларанта
та витрати декларанта на придбання таliого майна або на користуваhня i,lиt/l

рел за м;)(а
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Перелiк об'ект в



Земельнiдiлянки

Кварти ри

Садовий (дачний)
Оудинок

Ища'Ou^z-пzr,t-ц

------*ъ
lнше нерухоме
майно

Б, IИайно, Lцо перебувае у вл::,r:"r' . oounofi;-r*r.r*;;;;;r;;

3емельнi дiлянки

}Китловi будинки



I

5

31 Квартири

Садовий (дачний).
будинок

ЗЗ : [зр2д1

lнше нерухоме
майно

Автоплобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

32
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на lншому правl користування

декларанта, та витрати декларанта на ix придбання (користування)

lйа ркаi мод e]-rb

Сума sитрат (грн) ,,]а

\s- (об'см циJliндг) в двr]гуllа. ку0. см, потужн сть Рiк випуску

двигуна }(Вт доLjжина, см)
придбання

у власнlсть

OOCHll / ЧИ

Еа iнц]е rpaBo

1 користуг:аrlня
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lншi засоби
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40, , Автомобiлi легковi

4'l. l Автомобiлi вантажнi
1 (спецiальнi)

, }t/t

42, l Воднi засоби
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Роздiл V. Вiдомостi гlро Еlклади у банках, цii-tнi папери та iншiЭК-Гl,rt]ll

\-
А, Вклади у банках, цiннi папери та lнш|

декларан,l а, та витрати деi(Ilаранта

активи що перебувають у |]ласпJсгl
на придiбання таких активiв (грв)

L_ Пеllелt к У Т(-iй) L./-r' :]iji {a][,l ),r ]lr

Кarr],l l ,l 1

У сьо го
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46

47

48

49

50

Сума коштiв

фiнансових

вкладених у зв|тному роцl

Номiнальна вартlсть цiнних папеоiв у г ч

придбан,лх у звiтному polli

Розмiр BHecKiB до статутного (сilладеного)
капiталу товариства, пiдприеvcl ва,

органiзацil, у т: ч]

внесених у звiтному роцi

Б. Вклади у банках, цlннi папори та
члеil в ciM''t

П ellerliK

Сума коштiв на paxyl]Kax у банках та ]нших

Фlнансових установах

Номiнальна вартlсть цiнних пatlepiB

Розмiр BHecKiB до статутного (складlегiого)
капiталу товариства, пiдгрисr,с""ьа
орган iза цii

.--"."-'.

iншl активи. ir1o перебувэють } uлэ,]ltJсi,|

декliаранта (грн)

на рахунках у банках та lнших

установах, у т, ч,,

t\.,

:ti
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52
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Роздiл Vl. t]iдotuioBTi про фiнансоrli зобов'яtзання

L_
д, Фiнансовi зобов i]ЗЗг11-1я декларанта r,a iншi його витратl] (г[rh]

Пс:релiк фrнаrlсових зобов'яззllь
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54

55,

56.

Е,,9l.

58.

!обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення "_::

.-=
/---

Погащення суми процентiв за гlозиl(ою
(кредитом)

59. lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Утримання зазначеного у роздiлах IIl-V майна

Погашення основноl' суми позики (кредиту)

Добровlльне страхува н ня

Недержавне пенсjйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах ||i*V 
майна

Погашення ocHoвHoj суми позики (кредиту)

llогашення суми, процентlв за позикоо
(кредитом)

Б, Фiнансов зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

Гj,Iч::аФ: : ____] --* j":_] У ТОМУ t]иСii За Kcpll(),roM

60.

61.

62

бз,

64.
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Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацii' вiдомостей
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