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Розділ li. В щ м о е я про д о ю д а 

А. Одержані (дарашеані) з усіх т щ ш і в У^жМ 

5. Загальна с у ш сукупного доходу, гривні, у т, ч,; 

заробітна плага, її-іші виплати та винагоїюди. нараховані 
(еиппачвиі) декларанту відповідно до умов трудового 
або циеільно-правового договору (кріт виплат, 
зтитену^ у позиціях 7, 8) 

додід від викладацької, наукової і гворчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської та суддівської 
практики із спорту 

щш одержано® {нврахо»и«го) m*mf 

чшній сіа'ї 

В . 

9, 

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 

авторська оинагорс-да, інші доходи ВІД реаязацй 
майнових fipae інтелектуальної власності 

дивіденди, процеиги 

матеріагіьна допоглога 

дарунки, призи, виграші 

допомога по безробіттю 

аліментя 

спадщина 

страхові оиппаги. страхові відшкодування, викупні 
г;у«и та пенсіїіні виплати, що сплачені декларанту за 
договором страхування, недержавного пенсійного 
забезпечення га пенсійного вкладу 

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 

дохід від їіровад^ення підприємницької та незалежної 
професійної діяльності 

дохід від відчуження цінних паперів га і<орпоративних 
прав __ __ 

дохід ВІД переда'-« в иренду (сгрокііве володіння та/або 
кормсіуванич| мал а 

.нил ВИ/̂ И ДОХОДІВ (і"С Ю'^г'січені ' / п о 6 - 1 9 } 
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Б. Одер>і®ні (нараховам) з даервв ш иежаш Уіфаїш декларантом 

Назва країни 
ш Маваній BMWri датердаоваиодау гривні 

В. (нарахс®ані)здаеїшпаам®яжі України чпздашжі* декларанта 

Ш. 

Наава крашй 
Йсвирдащу 

віжшйиїйвдавіі 



ї 

Розділ III. Відомості про нерухоме майно 

А. Майно, що перебуває >• kj асності, в ореаді чи на іншому праві «орисгування деклараита, 
та виграти декларанта на придбання такого майна або на користування ним 

23. Земежмі д і яшш 

24. Щйтлеві буДйШИ^ 

2S, Квартири 

26 Садовий (дачний) 
будинок 

27, Гаряш 

28. Іяш» нерухоме 
майно 

«кішкшшжвнкй вб'екта йдаса) Загзльмв wmmia 
tmm 

Су?<?а w-рат {fp«4 ыш 

вридбакяя 
увпвеніеи. w Інша праве 

шриетувшмі? 



29. 

Б. Майно, що перебувае у власності, в оренді чг на іишо-ч- г^яш 
членів сім'ї дак' аранга 

1——• 
Первлк ов'і 

Земельні ДІЛЯНКИ 

Житлові будинки 

32. 

33. 

Садовий (дачний) 

Гаражі 

34 !яшв нер-» ш н е 
і майно 

W ' 



РОЗДІЛ І¥. ВЩОМОСТІ п р о т р а н ш о р т н і з а ш б и 

А. Транспоргні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на Іншс«у прав, 
Дестаранта. та витрати декларанта на їх придбання (mpmJ^ » 

транспортний заообт 

35 Автомобілі 
легкові 

36. 
Автомобілі 
вантажні 
(спеціалші) 

37 

38. 

3S. 

Водні засоби 

Інуіі засоби 

їоб б« ітшзрш дйщт св, notj-̂ Hicrf. 
ьвигуиа, швжкї̂ ї CM. Рл вигіуску 

0."<» s«tj - t « ^ 

> м <а іст,» 

S 
« в а̂с 
, у»,-. І 



Б. TpaHWORWi засоби, що перебувають у власності. 8 оренді чи на іншому праві 
користування ншнів сім'ї дехларэнта 

Шцвяк трамсшрінж 9зетб!8 

41. 

Автомобілі МЖОВІ 

Автомобілі вантажні 
(спеціальні) 

42. 8одш засоби 

43. ГІЬвітрям судна 

Рк mmnfs^Kf 

44. ІНШІ штШ 
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Розділ V. Вдомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи 

А. Вклади у банках, ціні-̂ і nanept' гз Інші активи, що перебувають у вічасності 
декларанта, та виграти декларанта на придбання таких активів (грн.) 

Пері»!!?. V їсму ̂ f-.ni S8 І̂ОЙЙСИО» 

4S 

46. 

47. 

48. 

49. 

5І. 

Сума коштів на рахунках у банках та гнши.х 
фінансових установа*, у т. ч,; 

в.чпздвнйх у заїтному році 

Ношнальнз вартість âs-s- ик mxvppm. у f ч.; 

придбаних у ЗВІТНОМУ г>оц-

Розмір внесків до сіатутиого (складеногсі 
капіталу товариства, підприємства, 
організації, у т, ч.; 

внесених у звітному році 

Б. Вкдади ¥ оанкл.ч. цінні папери та ІНШІ активи, що г»-^оебуїіан)!і у вгстнос"-' 
членів сім'"( декларанта Сгрн | 

5< 

52. 

53. 

Сума коштів на рахунках у банках та інивдх 
фінантоеих устанокак 

Номінальна вартість цінних паперів 

Po3bti|> внесків до статутного (складеного) 
капіталу товари..;тва «іщприємства. 
організації 



Розділ VI. ВІДОМОСТІ про фінансові зобов'язання 

А. Фінансові зобов'язання дек'шравта та інші його емірате (фн.) 

Перепі* фіиансоайі йзань 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

Добровільне страхування 

Нед€-ржа8И(̂  о^і-;сійне забезпечення 

Ус.шго 

Утримання зазначеного у роздіпах tl!-V гдай:-)а 

у ismr » «.-РЛОКС.» 

Погашення основної суми позики ;р.уедиту) 

Погашення СУМИ ГШОЦЄРТІВ за позикою 
( ;ФЄДИТОМ) 

Інші не зазначені у розділах III-V о трати 

Б. Фінансові зобов'язання чпеїіів сім'ї декларанта йрн.) 

Пвгл.іл фіквнсйвих ЗОЄ>1в'лЗ:{«Ь 

60. 

61 

62. 

62. 

64 

Добровільне страхування 

Недержавне пенсійне забезпечення 

Утримання зазначеного у розділах III-V ш й ш 

Погашення основної суми позики (кредиту) 

у у J . 

Погашення cywM ороцентів за позикою 
(кредитом) 

Засвідчую Правильність зазначених у цій Декларації відомоетеі 


