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Роздш II. Вщомосл про доходи
А. Одержан! (нараховаж) з уах джерел в УкраТж
Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перел1к доход1в

у

член!в С1М"[

декларанта

5. Загальна сума сукупного доходу, гривш, у т. ч.:
6. заробггна плата, 1НШ1 виплати та винагороди, нараховаж
(виплачеж) декларанту вщповщно до умов трудового
або цивтьно-правового договору (кр/м виплат,
зазначених у позициях 7, 8)
7. дохщ вщ викладацькоТ, науковоТ 1 творчоТ д!яльносл,
медичноТ практики, ЫструкторськоУ та судд1вськоТ
практики 13 спорту

/<3

Зоб,

у/

•

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначен! у ц|и позицп доходи)

8. авторська винагорода, 1НШ1 доходи вщ реал1зацм'
майнових прав ЫтелектуальноУ власност!
9. дивщенди, проценти
10. матер1альна допомога

/зоо

11. дарунки, призи, виграш!
12. допомога по безробптю
13. ал1менти
14. спадщина
15. страхов! виплати, страхов! вщшкодування, викупж
суми та пенайж виплати, що оплачен! декларанту за
договором страхування, недержавного пенайного
забезпечення та пенайного вкладу
16. дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохщ вщ провадження пщприемницькоТта незалежноТ
профеайноТ Д!ЯЛЬност1
18. дохщ вщ вщчуження цжних папер1в та корпоративних
прав
19. дохщ вщ передач! в оренду (строкове володшня та/або
користування) майна
20. 1НШ1 види доход1в (не зазначен/ у позиц/ях 6-19)

_ .^5:. _
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Б. Одержан! (нарахован!) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розм|р доходу

Назва краТни

21.

в шоземн1й валют!

перерахованого у гривн!

«

/"—'

_ _ГГ

*—

~

В. Одержан! (нарахован!) з джерел за межами УкраТни членами ам'Т декларанта
Розм1р доходу

Назва краТни

22.

в 1ноземн1й валют!

~~~~

—

перерахованого у гривн!
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Роздт III. Вщомосп про нерухоме майно
А. Майно, що перебувае у власносп, в оренд| чи на Ышому прав1 користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Сума витрат (грн) на
Перел1к об'еюп'в

Мюцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

Загальна площа
(кв. м)

придбання
у власнють

Земельы дтянки

7

Житлов! будинки

Квартири

Садовий(дачний)
будинок

Гараж!

1нше нерухоме
майно

/

/

оренду чи
на шше право
користування

5
Б. Майно, що перебувае у власносгп, в оренд| чи на Ышому прав| користування
члежв С1м'| декларанта
Перел1к об'еклв

Земельн! дтянки

Житлов! будинки

Квартири

Садовий(дачний)
будинок

Гараж!

1нше нерухоме
майно

Мюцезнаходження об'екта (крата, адреса)

Загальна ллоща (кв. м)
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Роздт IV. Вщомост! про транспорты засоби
А. Транспорты засоби, що перебувають у власносд в оренд| чи на Ышому прав1 користування
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)
Перел'т
транспортних засоб1в

Марка/модель
(об'ем цил1ндр1В двигуна, куб. см, потужнють
двигуна, кВт, довжина, см)

АВТОМОб1Л1

легкое!

Автомобт!
вантажн!
(спец1альн1)

Водн1 засоби

Повпряш судна

39. 1нш1 засоби
А

//
•

Сума витрат (грн) на
Р1к випуску

,

придбання
у власнють

оренду чи
на 1нше право
користування
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Б. Транспорт»! засоби, що перебувають у власностч, в оренд! чи на Ышому прав!
користування член!в ам'Т декларанта
Перел1к транспортних засобш

. .

Марка/модель
(об'ем цил1ндр1в двигуна, куб. см,
потужнгсть двигуна, кВт, довжина, см)

Р|к випуску

^

•

Автомобт! легкое!

Автомобт! вантажн!
(спец1альн!)

Водн| засоби

Поверяй! судна

1нш! засоби

"

/

"
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Роздт V. Вщомосл про вклади у банках, цшж папери та шил активи
А. Вклади у банках, Ц1нн1 папери та 1НШ1 активи, що перебувають у власносп
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив!в (грн)
Перелк

Усього

у тому числ1 за кордоном

45. Сума коигпв на рахунках у банках та шших
фшансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у званому роц|
47. Номшальна вартють цшних папер1в, у т. ч.:
48. придбаних у звгтному роц|

— — -

49. Розм1р внесюв до статутного (складеного)
кашталу товариства, тдприемства,
оргажзацп, у т. ч.:
50. внесених у звгтному роц|

_

Б. Вклади у банках, цшш папери та шил активи, що перебувають у власносгп
члеыв С1м'Т декларанта (грн)
Перелж

51. Сума коигпв на рахунках у банках та шших
фшансових установах
52. Номшальна вартють цшних папер1в
53. Розм|р внесюв до статутного (складеного)
капггалу товариства, тдприемства,
оргажзацп'

Усього
- — — •

у тому числ1 за кордоном
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Роздт VI. Вщомосп' про фжансов! зобов'язання
А. Фшансов! зобов'язання декларанта та шип його витрати (грн)
Перелж фтансових зобов'язань

Усього

у тому числ! за кордоном

-———
Добровтьне страхування
Недержавне пенсшне забезпечення
Утримання зазначеного у роздтах Ш-У майна
Погашения основноТ суми позики (кредиту)
Погашения суми процекпв за позикою
(кредитом)
—.—.
59. 1нш! не зазначен! у роздтах витрати
Б. Фшансов! зобов'язання член!в ам'Т декларанта (грн)
54.
55.
56.
57.
58.

"—7

Перел1к фмансових зобов'язань

60.
61.
62.
63.
64.

Добровтьне страхування
Недержавне пенсмне забезпечення
Утримання зазначеного у роздтах\\\-У майна
Погашения основноТ суми позики (кредиту)
Погашения суми проценте за позикою
(кредитом)

Засвщчую пра
/

•

Усього

у тому числ1 за кордоном

•

,4ють зазначених у ц!й Декларацн вщомостей
Л-?_"
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р.

