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про майно, доходи, витрати i зобов’язання фЫансового характеру

за 20 ../^piK
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Р озд т II. Вщомост! про доходи

А. Одержан! (нараховаж) з ycix джерел в УкраТж

Перелш доход1в
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член1в ciM'l

5. Загальна сума сукупного доходу, гривж, у т. ч.: VDgfS ----

6. заробп-на плата, iH in i виплати та винагороди, нараховаж 
(виплачеж) декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору («р/м виплат, 
зазначених у  позиф х  7, 8)

-----

7 дохщ вщ викладацькоТ, науковоТ i творчоТ д1яльност1, 
медичноУ практики, ЫструкгорськоТ та -судфвськоТ 
практики i3 спорту

■— -----

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначеш у цШ позищ: доходи)

8 авторська винагорода, iHmi доходи вщ реал1зацм 
майнових прав ЫтелектуальноГ власносп

■---- ------- _

9. дивщенди, проценти — --------

10. матер1альна допомога ---- •-----

11. дарунки, призи, виграип ------

12. допомога по безробгггю — ------

13. ал1менти 4000 —

14

.........................

спадщина — -----

15. страхов! виплати, страхов! вщшкодування, викупж 
суми та пенайж виплати, що сплачеж декларанту за 
договором страхування, недержавного пенайного 
забезпечення та пенайного вкладу

•— -

16. дохщ в1д вщчуження рухомого та нерухомого майна ■--------- ----------

17. дохщ вщ провадження пщприемницькоТ та незалежноТ 
профеайноТ д1яльносгп

---------

18. дохщ вщ вщчуження цЫних nanepie та корпоративних 
прав

19. дохщ вщ передач! в оренду (строкове володЫня та/або 
користування) майна

--------- -

20. iH m i види доход1в (не зазначеш у  позищях 6-19)



Б. Одержан! (нараховаш') з джерел за межами Украши декларантом

Назва кражи

Розм1р доходу

в моземшй валкгп перерахованого у фивн!

В. Одержан! (нараховаы) з джерел за межами УкраТни членами ciM’T декларанта

Назва краТни

Po3Mip доходу

в 1ноземн1и валют! перерахованого у гривн!
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Розд'л III. Вщомост! про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власносп, в оренд1 чи на тшому npaei користування декларанта, 
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
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Б. Майно, що перебуеае у власносп, в оренд1 чи на Ышому npaei користування
члеыв ciM’i декларанта

flepeniK об'еклв Мюцезнаходження об’екта (краша, адреса) Загальна площа (кв. м)

29 Земельж дтянки

30. Житлов1 будинки

31. Квартири

32. Садовий(дачний) 
будинок

33. Гараж1

34. 1нше нерухоме 
майно



б

Po3AmJV. Вщомосл про транспорты засоби

А. Транспортн1 засоби, що перебувають у власносп, в оренд1 чи на Ышому npaei користування 
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)
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Р озд т V. BiflOMQCTi про вклади у банках, цшш папери та i H t u i  активи

А. Вклади у банках, цЫж папери та iH iu i активи, що перебувають у власносп
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив1в (грн)

Перелю Усього у тому числв за кордоном

45 Сума кошпв на рахунках уланках та Ыших 
фЫансових установах, у т. ч.:

46 вкладених у званому poui ---------- -------- -

47 НомЫальна вартють цЫних nanepiB, у т. ч.:

48. придбаних у звп"ному poui -

49 Po3Mip внеск1в до статутного (складеного) ’  
капралу товариства, пщприемства, 
оргажзацП', у т. ч.:

50 внесених у звгтному роц|

Б. Вклади у банках, Ц1нн1 папери та iHLui активи, що перебувають у власносп
члежв ciM ’T декларанта (грн)

Перел1к Усього у тому числ1 за кордоном

51. Сума коигпв на рахунках у банках та жших 
фтансових установах

----------^

52 НомЫальна варлсть цЫних nanepiB — _ •—------- -

53 Po3Mip внесюв до статутного (складеного) 
катталу товариства, пщприемства, 
орган i3aqi'f
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Р озд т Vh Вщомост1 про фшансов1 зобов’язання

A. OiHaHcoei зобов’язання декларанта та iH iu i його витрати (грн)

Перел1к ф 1нансових зобов’язань Усього у тому числ1 за кордоном

54. Добровтьне страхування -----------

55.
*Ci

Недержавне пенайне забезпечення

56. Утримання зазначеного у роздтах III—V майна

57. Погашения основно! суми позики (кредиту)

58. Погашения суми пр оц е н т за позикою ---------
(кредитом)

59. 1нш1 не зазначеж у роздтах III—V витрати ---------- ----------

Б. Ф1нансов1 зобов’язання члеыв ciM’T декларанта (грн)

Перелт фжансових зобов'язань Усього у тому числ1 за кордоном

60. Добровтьне страхування ------------

Недержавне пенайне забезпечення61

62 Утримання зазначеного у роздтах III—V майна _______

63. Погашения основноТ суми позики (кредиту) - —
--------.

64. Погашения суми процекпв за позикою 
(кредитом)

Засвщчую правильнють зазначених у цм Декларацн вщомостей

» 20 / ^  р.


