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Роздaл ll. Вiдомостl про доходи

А. Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерел в yKpaIHi
сумэодерханоФ(нар.ховэноодоходу

Загальна сума сукупного доходу, гривнi,

у т. ч,:

зарбiтна плата, iншiвиплати та винаrороди, Hapaxoвaнi
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медичнот пракгики, jнструкrорськоi та суддiвськоi
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суми та пенсiйнiвиплати, tцо сплачёнi декларанry за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiЙного вкладу

16.
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прав

та незалокноi

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухомо майно
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Роздiл lv. Вiдомостi про транспортвi засоби
А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi кориqгування
декларанта, та витрати дёкларанта на тх придбання (користування)
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користування членiв ciM'T демаранта
марrа/модель
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А, Вклади у банках, цiннi папери та iнl,Ui акгиви, що
(грн)
,r"
демаранта на придбання таких активlв
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Сума

тому чифi за rордоном

KoUJTiB на рахунках у банках та iнlлих
установах, у т, ч,:

фiнансових

пклалених v звiтномy роцi
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49.

Розмiр BHecKiB до статутного (складеноrо)
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внесених у звiтному роцi

капiталу товариства, пiдприбмсгва,
органiзацl], у т, ч,:
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фiнансових установах

Номiнальна вартiqrь цiнних паперiв
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Утримання зазначеного у рэздiлах
(кредиJу)
поfач]ення основнот суми позики
позикою
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ф.
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Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ
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