


Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T
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заробiтна, пflaTa, lншi влtплати та, винагородиt,
HapaxoBaнi (виплаченi) декларанту вiдповlдно до умов
трудового або цивiльно-правового договору (KpiM
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cтpaxoBi виплати, cтpaxoBi вiдшкодування, викупнi
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16. дохiд вh вiдчркення рухомого та нерухомого майна

{9. дохiд вh передачi в оренду (строкове володiння та/або
користуаання) маfiна

Б. Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межами УкраТни декларантом
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21.
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта
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Роздiл lll. ВiдомоGтi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у BIlacнocTi, в ореlцiчи на iнlлому правi корисryвання декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
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Перелiк ф'ешiв Мiсцезнаходх(еfl ня об'еtта {краiЪа, адреса) 3агалtьна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбанilя

у влас}ilgг,h

ореtцу чи

на lнше право

користування

3емельнi дiлянки









придбаних у звjтному роцi

внесених у звiтному роцi

Розмiр B,HecKiB до стат}ruного (сtшаденого}
lепiталу товариства, п iдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:
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Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви, ч.р перебувають у влlасностi
членiв citrrT дешаранта (грн)
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53. Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,

у Tofrry чиGrIl 8а кордоноiп

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

l Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Роздiл Vl. BИoMocTi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декпаранта та iншi його витрати (грн)
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Перелi к фiнансових зобов'яэань Усього у тому чисrll за кордоном
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Недержавне пенсiйне забезпечення
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Утримання зазначеного у роздiлаt Ill-V майна
ъ

Погашення основноТ суми позики (кредиту} f--*=
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Погашення суми процентiв за позикою
(крдитом)
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lншi нё зазначенi у роqдiлах lll-V витрати

Б. Фiнансовt зобов'язаFIня членiв ciM'T декпараFlта (грн)

Перлiк фiнаншвих зобо8'язань Усього у тому чисrll 3€l кононом

Добровiл ьне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечен ня <-ъ

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(крqдитом}
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