


Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM-[

б. Загальна сума

проценти

10

виграшl

cтpaxoBi виплати, Gтраховi вiдшкодування, викупнi
суми та пенýiйнi виплати, що сплаченi декпаранту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйног0 вкладу

вiдчуження

пiдприýмницькоТ та незалежноТ

вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних

Назва краТни

Розмiр доходу

в lнозеt*lнtй валютl перерахованого у гривнl

ý
t

(строкове володiння та/або

-,-

1Ё

1т

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

Fо-

допомога по бffiробiттю C--

алiменти

спадщина

-_-
-ъь

<+ц,

ср*

iншi види доходiв {не зазначенi у позuцiях Flg) ,{#r{'ý,Т



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

3емельнi дiлянки :i 

- 

i_ i

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'i декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

Роздiл lll. ВiдомоGтi про fiерухоме майно

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lншё право

корисryвання

22"

23



Ж. i Квартири

i Гаражi

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

Мiсцезнаходження об'окта (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

24" i Житловi будинки

2В. ; Садовий (дачний}

lнше нерухоме
мffЙно

Житловi будинки
"Г**- 

j g\ъа*&&&е,,

Земельнi дiлянки



33. : Гаражi

декларанта, та ви

Автомобiлi
легковi

:ii
i 

j ._,, l'!"_i ii
aiii

Роqдiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Перелiк
транGпортк}tк iB

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, кФ. ci,l, п0 icTb

двиryна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

GyMa витрат (rрн) на

п ридба н ня

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право

користування

-*"

32. i Садовиi
; будинок
; Садовий (дачний)



Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

у тому числl за ксрдоноfur

А, Вклади у банках, цiннi папери та lншi активи, що перебувають у власносгi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аtтивiв (грн)

: Сума ко iB на рахункж у банках та iнших i
i

1 Фiнансових у€тзнорахl y.I 
. 
ч_: 

i

i вкладених у звiтному роцi i46

4т

Автомобiлi
вантажнl

(спецiальнi)

?-,

-ф\.
;-*"

Воднi засоби

ф_-* .--

---trЁ,

tt_

Повiтрянi судна
_* '#*- t-.-*_

lншi засоби

{ffig

/-

користування членiв ciM'T декпаранта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб, см,

п icTb двигуна, кВт, довжина, сшt)

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Б, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

Автомобiлi легковi

_i

Повiтрянi судна

lншi засоби

Перелiк Усього

a

j*ц

Номiнальна BapTic;b ЦlНни1 паперi*, у' ' :

Ё'ъ_
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Б" Вкпади у банках, цiннi папери та jншi активи,
членiв ciM'T декларанта

що перебувають у власностi
(грн)

у тому числl за кордоном

Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декла

.#^*,

tти (грн)

Недержавне пенсiйне забезпечення J'-ё_л_

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна +а' 
..

ý7 Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) -'----" _-_

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати -#,ф,
,*.

Б. Фiнансовi зобов'язання чпенiв ciM'T декларанта ( .рн)

S.$*ъý Недержавне пенсiйне забезпечення f*"

Утримання зазначеного у роздiлах lll гиайна
-*

r-:-

Погашення основноТ Gуми позики (кредиту) .;&

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

: -ч- Fl 'aa 
a

придбаних у звiтному роцi -ъ
Розмiр BHeoKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пlдприOмства,
органiзацiТ, у т. ч.:

-
внесених у звiтному роцi

1Ъ*ъ.

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapтicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статуrного (складеного)
капiталу товариства, пiдприgмства,
органiэацiТ

--€-,
.r1

----* ]

..-r

у тому ч},lслl з€l кордоном

у тому чиолi за кордоном


