


Перелiк доходiв

Сума оде р}Glного (нарахованогФ доходу

деклара}lта членiв ciM"f
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}....

5

7

t5. i cTpaxoвi виплати, cтpaxoвi вiдшкодування, викупнi

tЁ.

t7.

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахOваного у гривнl

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивiденди, проценти

дарунки, призи, виграшl

спадщина

дохiд вiд вiдчуження риомого та не омого майна

дохИ вlд провадження пiдприgмницькоТ та незалежнOТ
п рофесi й ноТ д iял ьн ocTi

матерiальна допомога

допомога п0 безробiтгю

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохИ вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користуваI-1ня) маЙна

iншi види доходiв (не зазначенi у позuц 6-79J
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24. i Житловi будинки

i

26. i Квартири i

.I

il

iI

Б. Майно, що перебуваG у власностi, в орендiчи на iншому правi користування
членiв Giм'т декfl аранта

Загальна площа (кв. м)Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

29. ; Земельнi дiлянки

lнше нерухоме
маЙно

Житловi будинки



31. i Квартири

i будинок

33. ; Гаражi

34, i Iнше нер}о(оме
j майно

,4,];/
ii.J

!...! tE. ! !.

декларанта, та ви

Роадiл lV. Вiдомостi про транGпортнi засобrt

Перелiк
транспортних з iB

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. сtл, п icTb

двигуна, кВт, довжина, см)
PiK вппуску

Сума витрат (rрн} на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право
користування

Автомобiлi
легковi



у тому числl за кордоном

Роqдiл V. ВИомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнчliактиви

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта. та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

: Сума коштiв на рахункж у банках та iнших 
!

i Номiнальна BapTi

Автомобiлi
ЕантажнI

{спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi на

lншi зsсоби

Б. Транспортнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

41.

Перелiк транспортних

заообiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

п icTb двиryна, кВт, довжина, сэ*t)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

Iншi зассби L

Перелiк Усього

вкпадених у звiтному роцi -**
"4ф*""_,



48. : придбаних у звiтному роцi

50. i внесених у звiтному роцl

Б. Вклlади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

i капlталу товариства, пlдприемства,
i органiзацiТ

у тому числl за кордонOм

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного}
капiталу товариства, пiдприgплства,
органiзацiТ, у т. ч.:

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapтicTb цiнних паперiв


