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Роздц] II. BlqoMOCTi про доходи

А. Одержан} (нараховаш) з ycix джерел в УкраУш

Перелж дохода

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члешв ciM’i'

Загальна сума сукупного доходу, гривш, у т. ч.:

заробкна плата, iinni виплати та винагороди, нараховаш 
(виплачеш) декларанту вщповщно до умов трудового або 
цившьно-правового договору (крш выплат, зазначених у 
позицию 7, 8)

66$€Ю $6fOC

дохщ вщ викладацькоУ, науковоУ i творчоУ д1яльносп, 
медичноУ практики, 1нструкторськоУ та судд1вськоУ практики 
i3 спорту

— —

(назва закладу, установи тощо, в яких олержано (нараховано) зазначеш у цШ позёщн доходи)

8. авторська винагорода, mini доходи вщ реашзацп майнових 
прав штелектуальноУ власносп

9. дивщенди, процента — -----

10. матер1альна допомога ----- -----

11. дарунки, призи, вигранп ----- ----

12. допомога по безробптю ----- -----

13. ал1менти ---- ----- -

14. спадщина ------

15. страхов! виплати, CTpaxoei вщшкодування, викупш суми та 
пенсШш виплати, що с плачен) декларанту за договором 
страхування, недержавного пенайного забезпечення та 
пеншйного вкладу

---- •----

16. дохщ вщ в1дчуження рухомого та нерухомого майна ----- ----

17. дохщ вщ провадження пщприемницькоУ та незалежноУ 
профеЫйноУ д1яльносп ---- -

18. дохщ вщ в1дчуження щнних nanepiB та корпоративних прав ----- -----

19. дохщ вщ передач! в оренду (строкове володшня та/або 
користування) майна ------- ------
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20. шли види доходш (не зазначеш у позицшх 6-19) ----

Б. Одержат (нараховат) з джерел за межами Укра'ши декларантом

21.

Назва краши

Розшр доходу

в шоземшй валкт перерахованого у гривш

--- ----

---- ----

---- ----

---- -----

---- ----

---- -----

---—

----- ------

------ -----

В. Одержат (нараховат) з джерел за межами УкраТни членами ciM’T декларанта

22.

Назва краши

Розшр доходу

в шоземшй валкт перерахованого у гривга

.---- ----

---- -----

— ----

—
----

____

— -----

.— -----

— - ----

— -----
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Розд1п III. BiaoMOcri про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власносп, в оренщ чи на imnoMy npaei користування декларанта, 
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
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Б. Майно, що перебувае у власносп, в оренд1 чи на im iiO M y npaei користування
члешв ciM’Y декларанта

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Перелж об’еюпв Мюцезнаходжекня об’екта (краша, адреса) Загапьна плопа (кв. м)

Земельш дшянки ■—

—

Житлов1 буди нк и —

•---- —

---- — -

Квартири -------- —

____ —

----- —
Садовий (дачний) 
будинок •------ — -

----- —

------- —

Гараж1 ----- — -

-------- - -----

------ —

•------ —

1нше нерухоме 
майно

------

.----- — -

------- —
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Роздш IV. Вщомосп про транспортш засоби

А. Транспортш засоби, що перебувають у власносп, в орещц чи на Ьппому npaei користування 
декларанта, та витрати декларанта на 1х придбання (користування)

Перелш 

транспортних засобгв

Марка/модель (об’ем 

ципщдр!В двигуна, куб. см, потужшсть двигуна, 

кВт, довжина, см)

Рис випуску

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власшсть

оренду чи 

на шше право 

користування

Автомобш 
легковi

--------- — -------- ------

-------- ______ ------- -------

------- -- -------- -------- -------

— - — ----- ___

Автомобш
вантажш
(спещальш)

---------
----------- __ ----------

-— --------- ------- ■__

— -— -------

---------- --------- ■-------

В о д ш  засоби

.— — -------- -------

— ----- ------

— - — -------- -------

— ----
------ ------

Повпряш судна

■— -— -------- ----- ■

.— — ------- -------

-— ------- ------ —

Imni засоби

— - — ----- —

— -------- -------- --

— — -------- -----

-— ----- - -------

— — -------- --------
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Б. Транспорта! засоби, що перебувають у власносп, в орещй чи на шшому npaei користування
члешв ciM’Y декларанта

40.

41.

42.

43.

44.

Перешк транспортних засобш
Марка/модель (об’ем 

ци.пн;цмн двигуна, куб. см, потужшсть 

двигуна, кВт, довжина, см)

Рш випуску

Автомобин легков1

------ ------

------- —

-------- ----

--------- -----

Автомобин вантажш 
(спещалын)

___ __

---- --------

---

---

Водшзасоби

---------

------ ---------

---- —

------ -------

Повпрят судна

------ ----------

--------

--------- ------------ -

iH H ii засоби

— ------- ----------

--------- ---------

--------- ---------

--------- --------- -

-------- ------
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Роздц! V. Вщомост! про вклади у банках, щнш папери та itiiiii активи

А. Вклади у банках, щнш папери та imni активи, що перебувають у власносп 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)

Перегак Усього у тому чисш за кордоном

45. Сума контв на рахунках у банках та iHninx 
фшансових установах, у т. ч.:

---- -----

46. вкладених у званому рощ ---- ---

47. Номшальна вартють щнних nanepie, у т. ч.: ---- ---

48. придбаних у звтаому рощ
■---- -----

49. Po3Mip внесюв до статутного (складеного) 
каштану товариства, шдприемства, оргашзацп, у 
т. ч.:

----- ----

50. внесених у зв1тному рощ ----- ----

Б. Вклади у банках, щнш папери та imni активи, що перебувають у власност1 
члешв ciM’i' декларанта (грн)

Перел1к Усього у тому числ1 за кордоном

51. Сума кош™ на рахунках у банках та шших 
ф1нансових установах

----- -----

52. Номшальна варткть щнних nanepiB —
-----

53. Розм1р внеск1в до статутного (складеного) 
кагаталу товариства, пщприемства, оргашзацп

— -----
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Роздит VI. BuoMQCTi про фшансов! зобов’язання

А. Фшансов1 зобов’язання декларанта та imni його витрати (грн)

Перетк фшансових зобов’язань Усього у тому чис.п за кордоном

54. Добровшьне страхування ---- ----

55. Недержавне пенайне забезпечення ----- ----

56. Утрнмання зазначеного у роздшах Ш-V  майна ---- ----

57. Погашения o c h o b h o i  сум и позики (кредиту) ■------ ------- -

58. Погашения суми процент! в за позикою 
(кредитом)

------ ---

59. Imni не зазначеш у роздшах III—V витрати ----

Б. Фшансов1 зобов’язання член]в ciM’Y декларанта (грн)

Перел1к фшансових зобов’язань Усього у тому числ! за кордоном

60. Добровшьне страхування — ----

61. Недержавне пенайне забезпечення ------ -----

62. Утримання зазначеного у роздшах Ш-V  майна ---- ----

63. Погашения o c h o b h o i  суми позики (кредиту) ----- -----

64. Погашения суми процентш за позикою 
(кредитом)

------ ---

зазначених у цш Деклараци вщомостей

„  f l 'f "  20 ■/ *? p .

Засвщчую правильшсть


