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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23.

Перлiк об'епiв Мkэцезн ження об'еtпа (rpaiНa, адреса) 3агальна плоцlа
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Gума вштрат (грн) на

прtцбання

у вIlаснlстъ

оренду чи

на iнще право

користування

3емельнi дiлянки



М}щезна(одження об'екrа (:ФаiЪа, адща) 3агальна плоlца (кв. м)

3емельнi дiлянки

Житловi будинки i

Квартири

: Gадовий чний)

i будинок

!нше нерухоме
майно

членiв ciM'T декларанта



Квартири

Гаражi

lнше нерухоме
майно

декларанта, TEl в

Перелiк Марка/мqдель
(об'ем цилitцрiв дв]rryна, цý- сti, п сть

дви , кВт, доФlшна, нл)

Суп*а ви (грн) на
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у власнiсть

оре чи

на iнше

право
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Перелiк у тому числl за кордоном

Сума ко iB на рахунках у банках та iнших
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вlfflадених у звiтному роцi
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Розмiр BHecKiB до сгатуrного (скл ного)
кап iталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:

внffiнихузвiтtому рцi ,a-

Б. Вr<лlади у банках, цiннi папери та iншi активи,
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Сума коllлгiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв ,/

Розмiр BHecKiB до ст ного (склlаденого)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовl зобов'язання

s4. Добровiл ьне страхування

55. l Недержавне пенсiйне забезпечення
Ф-_.rnф

56. i Утримання зазначеного у роздiлах lll-v маЙна

57. Погашення основноТ суми позики (кредиту)

58. Погашення суми процентiв за позикою
(кред м)
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А. Фiнансовi зобов'язання декпаранта та iншi його вl,ттрати (грн)

у тому числl за кордономПерелiк фiнансових зобов'язань

lншi не зазначенi у роздiлах lll витратш

Б. Фiнансовi зобов'язання членjв ciM'T декларанта (грн)

го у тому чиспl за кордо}rом

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна _*Z
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Погашення суми процентiв за позикою
(Федитом)
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