


Перелiк доходiв

Сума одержrlного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'f

5

т

i трудового або цивiльно-правового договоруi трудового або цивiльно-правовогодоговору i i i

12. i допомога по безробiттю i ;

13-

i забезпечення та пенсiйного вкладу

t7.

Назва краТни

Розмiр доходу

в lнозеtйнlй валют| парерахованого у гривнl

,!{

10.

дохiд вiд вiдчуження рухомого та не 0гйого майна

дохiд вiд провадження пiдприOмницькоТ та незалежноТ
п рофесi й н оТ д iял bнocTi

дохiд вiд
прав

вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних .-***" .-,

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користування) майна

iншi види доходiв (не зазначенi у позuц 6-19J



!iii
r !i rr t! + r с! !. lt l i

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

д. Майно, що перебувае у власносгi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк сб'ектiв Мiсцезнаход}teння об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlать

оренду чи

на tншё право

кориGryвання

3емельнi дiлянки23



24. i Житловi будинки

25. i Квартири

Садовий (qачний)
будинок

} . l tf
!]

i/|./
ll

:

27, i Гаражi

Iнше нериоме
маЙно

i 3емельнi дiлянки

Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iншому правi корисгування
членiв ciM'T декларанта

Перелiк об'ектiв [Иiсцезнаходжен ня об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

Житловi будинки



Квартири

Gадовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

/

декларанта, та ви

Роqдiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Перелiк
транспортних iB

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв дЕиryна, кФ. см, поту;ttнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума витрат (rрн) на

п ридба н ня

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право

користування

i

Автомобiлi i

легковi i



роздiл v. BиoMocTi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

у тому числi за кордоном

д. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, lJlo перебувають у власностl

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аrпивiв (грн)

46.

4т,

Б, ТранспОртнi засобИ, що пербУваютЬ у власносТi, в орендi чи на iншому правi

користування членiв ciM'T декларанта

Воднi заGоби

lншi засоби

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, кф, см,

п icTb двиryна, кВт, довжина, ошt)

Перелiк транспортних

засобiв

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Автомобiлi
вантажнi

(спецiальнi)

Воднi засоби

lншi засоби

Перелiк Усього

Gума ко iB на рахунках у банках та iншlих

фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi fr--

---

_-



48

49 i Розмiр BHecKiB до статугного (складеноrо) 
:

, капiталу тOвариGтва, пiдприgмства,
i органiзацiТ, у т. ч.:

50. i внесених у звiтному роцi

Б. Вttгtади у банках, цiннi папери та iншi активи,
членiв ciM"f декпаранта

що перебувають у власностi
(грн)

--"--

у тому числl за кордоном

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Добровiл ьне страхування

ати (грн)

Неде вне пенсiйне забезпечення .---

Утримання зазначеного у роздiлах lll майна i

ё}}, fь€ý Погашення основноТ суми позики (кредиту) ,---

Погашення суми процентiв за
(кредитом)

позикою _--

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

,Щобровiл ьне 0трахува н ня

Недержавне пенсiйне забезпечення -_*
Утримання зазначеного у роздiлах

-,-,

/-ъ.9

Погашення оGновноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми
(кредитом)

_ л

у
р

i придбаних у звiтному роцi f-*

ъъ

----_

Перелiк Усього

?---я**

--*

у тому числl за кордоноfu!


