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дЕклAPAЦlя
пpo ПЛaЙHo, toxoди, Bитpaтl4 i'зoбo-вjязaHця фiнaнсoвbгo xapaктrpy

зa 20 l'{'',piк

2' ПЛiсцe пpoживaння: fhrе.цl.lls.trlсo. oda.'..

1пoй;йiй;й;ййffi' pffii, iJсeлeнии пyнкr, вyлl.lця, нoмeр: бyдинкy. кopп},оy, квapтиpи дeклapaнта)

Члeни оiм'f дeшapaнтa:

Cryпiнь зв'язкy Пpiзвищe' iнiцiaли

Peсстpaфйний нoniep oблiкoвoТ кaртки
пЛатникa пoдaткid сeрiя

тa нoircp пaспopra rрoмaдяниHa yкpaТни
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aДL

eutL

Poздiл. l..3aгальнi вiдoмoстi



Poздiл ll. Biдoмoстi пpo дoxoди

A. oдepжанi (нapaxoвaнi) з yоix Фкepeл в УкpaTнi

8.

9.

{0.

11,

12.

13,

14.

16.

16.

17.

Пepeлiк дoxoAiв

Cyмa oдeplканoгo (Hapaxoвaнoгo) дoxoдy

дeклapантa члeнiв сiм"j

3aгальнa сyпla cyкyпHoгo дoxoдy, гpивнi, y т' ч.: J'80l"9, ЧS м64ц,qt
зapoбiтHа плaтa, iншi виплaти тa в}tнaгopoди,' нapaxoBaHi
(виплaveнi) дeкпaрaнry вiдпoвiднo дo yмoв тpyдовoгo
aбo цивiльнo-пpaвoвoгo дoroвoрy ftpiм вulтлam,
зaзнaчeЦuх у l\oзuцiях 7, 8) RЧцч4, цx q8!"!,,9A

дoxiд вiд виклaдaЦЬкoT, нayкoвoТ i твop.loi дiяльнoстi,
мeдиЧнoТ пpaктики, iнстpylстopоькoT тa сyддiвськoТ
пpaктики iз спopтy

aвтopсЬкa Bинaгopoдa, iншi дoxoди вИ peaлiзaцiT
маЙнoвиx пpaв iнтeлeкгyaльнoТ власнoстj

дивheнди, пpoцeHти

МатepiaлЬна дoпoмoгa

дapyнки, г|pи314' вигpaшi

дoпoRЛoГа пo безpoбiттю

алlMeHти

опaдщинa

отpaxoвi Bиплати, сгpaxoвi вiдшкoдyвaння, BикyпHi
сyMи тa пeнсiйнi виплaти, щo сплavёнiдeшapaнтy зa
дoгoBopoiЛ cтpaxyBaн ня, Heдeр}|(aвнoгo ]IeнciЙнoгo
зaбeзneЧeHHя тa пeнсiйнoгo вl$tадy

дoxiд вiд вiднyжeння pyxoплoгo тa нep)rxofuloгo мaЙна

дoxiд Biд прoBaджeння пiдпpиомницЬt(oT та HeзалeжнoТ
пpoфeоiЙнoT дiяльнocтi

дoxiд вiд вiдvyжeння цiнниx пaпеpiв тa кoptlopaтиBниx
пpaв

3598,19 fo{gц,84



Б. oдeржанi (наpaxoвaнi) з д>кepeл зa lideх€Mи Укpaiни дeКлapаF|тoм

22.

B. oдepжaнi (нapаxoвaнi) з джeрeл зa MeжaMИ УкpaТни ЧлrнаMи сiм'Т дeклapaнтa

llаэва крaТни

PозMiр дoxoдy

в iнoзer'нiЙ вaлютi пepepaхoвaнoгo у гpиBH|

rY
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Poз.qiл llI. Biдoмoстi пpo Hepyxoтvle мaйно

A. MaЙнo, щo пepeбувae y влaонocтi, в opeндi чи нa iншoмy npaвi коpиотyBaння дeкЛapaнта,
тa витpати дeклapaнтa нa пpидбaння тai(oгo майнa aбo нa кopистyвaнFlя ниМ

3eмeльнiдiлянки

Житлoвiбyдинки

Квapтиpи

CaдoвиЙ (дavний)
бyдинoк

- , . ' ' ! . . 'n l , 'Й,. . ' . ( . . . . . ."*.. .r-- i

lншe нepцoмe
мaЙнo

JvliсцознaxoДкeння oб'eкra (кpaTнa' aдр€сa)Пepeлiк oб'eкгiв



R

34.

30,

31.

32.

33,

29.

Пeрелiк oбЪкгiв Miсr4eзнaxорrcЬня oб'eкra (кpaiЪa, aдрec?) 3аraльнa плoщa (кв. м)

3eмeльнiдiЛяHки

|opaa "o

Житлoвiбyдинки

s8, rf

Квapтиpи

CадoвиЙ (цaнний)
бyдинoк

Гapaжi

Iншe нepцoмe
МaЙнo
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Poздiл IV. Biдoмoстi пpo тpaнспopтнi зaсo6и

36.

36.

37.

38.

39.

п6рeлiк

транспoprних зaсoбiв

Mаptlа/мqдeль

(oб'ом rщлiндрiв Aвигyнa! кyб. см, поryжяiсть
. 

двиryиa, кRr, дoвжинa, см)
Piк випркy

Cрla витpaт (гpн) на

пpиAбeHня

y BЛaснiстЬ

opeндy чи

Ha iHшo пpaBo

кopистyвeння

Автoмoбiлi
лeгкoвi

Aвтoмoбiлi
вaнтаxсri
(опeцiальнi)

Botнi зaоoби

Пoвiтpянiсyднa

|ншiзacoби
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4.0,

41.

42.

43.

44.

кopиcтyBання Члeнiв сiм'i деклapaнтa

Пopeлiк тpaнспopтниx засoбiв
маpкa/i,roдeль

(oбъi,| |+'лi'iдpiв двигрtа, кy6' см.

пот}4|шiстЬ двиryна' кBт' дoвlt<инa, см)

Piк виnyскy

Aвтoмoбiлi лeгкoвi

Aвтoмoбiлi Baнтaжнi
(спeцiaльнi)

Boднi заcoби

Пoвhpянi сyднa

|ншjзacoби



Pogдiл V. Biдoмoстi пpo вшraдш y бaнкqx, цiннi пaпepи та iншi aкт}tви

A. Bклaди y бaнкац цiннiпапeри тa iншiaктивyl, щo пepeбyваютЬ y влаcнoсгi

дeклapЪнтa, тa Bитpaти дeкJlaрaнтa нa пpидбaнHя тaкиx aктивiв (гpн)

49,

50,

Б. Bклади y бaнкax, цiннi пaпepи та iншi aктивl4, щo пepeбyвaютЬ y влaснoстi

в1'

53.

пepeлiк УсЬогo y тoмy чlrслi зa кopдoнotvi

вшaдeниx y звiтнoмy poцi

Hoмiнaльнa вapтiсть цiнниx пaпeрiв, y т. ч':

пpидбaниx y звhнoмy poцi

Poзмip внeскiв дo сгaтyгHoгo (с!шaдeнoгo)
кaпiтaлy тoваpистBa, пiдпpиeмgrвa,
opгaнiзацiT, y т. Ч.:

внeсrниx y звhнoмy рцi

члeнiв оiм'Т дeклаpaнтa (гpн)

Пepeлiк yсЬoгo y тoмy чиолi sа кopдoнor'а

Cyмa кoштiв нa pаxyнкax y бaнкax тa iнцtиx
фiнaнсoвиx ycгaнoвax

Hoмiнaльнa вapтiсть цiнниx папepiв

Poзмip внeокiв дo cгaтyгнoгo (складeнorФ
кaпiтaлy тoBapиcтBa, пiдпpиоМствa,
opгaнiзацiT
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Poздiл Vl. Biдomoстi пpo фiнaнсoвi зoбoв'я3aння

A. Фiнaнcoвi зoбoв'язанHя дeклapaHтa тa iншi Йoгo витpaти (гpн)

55.

59.

61.

ы.

Пepeлiк фiнансoвиx зo6oв'язaнь yсЬoro y тoi'y чис,ti 3a кopдoнorr'

fl oбpoвiльнe стpaxyвання

Heдepжaвнe пeнсiйнe зa6eзпeчeння

Утpимaння зaзнaЧeнoгo y poщiлax |ll-V мaЙнa

Пoгaшeння ocнoвнoТ сyми гloзики (кpeдитy)

Пoгaшeння сyinи пpoцeнтiв зa пoэикo1o
(кpeдитoм)

lншi нe зaзнaчeнi y poздiлax lll.V витpaти

Б. Фiнaнсoвi зoбoв'язaння члeнiв сiм'T дeклapaнта (гpн)

пepeлiк фiнaнсoвиx 9oфв'язань yсьoгo y тoмy чис,ti 8a кopдoнoм

,floбpoвiльнe cгpaxyвaнHя

Heдepжaвнe пe}|сiЙнe зaбeзпeчeння

Утpимaння зaзнaЧeнoгo y poздiлax lll.V мaЙнa

Пoгaшeння oонoвнoT сytt,lи гtoзики (кpeдиry)

Пoгaшeння сytl'и пpoцeнтiв зa пo3икoю
(кpeдитoм)

3acвiднyю пpaвилЬHiстЬ зaзHaЧeниx y ЦiЙ fleшapaЦiiг вiдoмocтeЙ

"t& 
n oJЬ^o.-* 2a 16 p.


