


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

Д, Одержанi (HapaХoвaнi) з yciХ джерел в yкpaiнi

сума одеряаноrо (нарахOванOго) доrодуi



Б, Одержанi (HapaxoвaHi) з джерел за межами Украiни декларантом

22.

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраIни членамИ сiм'iдекларанта

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А, Майно, що перебувае у власностi, в оренд] чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати демаранта на придбання такого маЙна або на користування ним

М сцезнаходження об'сfrа kраlяа адреф)



Б, Майно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

Земельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

: Садовий (дачний)
будинок

членiв сiм'i декларанта

м]сцезнаходяення об опа (Kpalнa. адреса)

Житлов будинки

lнше нерухоме



3З Гаражi

lнше нерухоме
майно

А. Транслортнi засоби, цо перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правi користування
демаранта, та витрати декларанта на ]x придбання (користування)

Роздiл lv, Biдoмocтi про транспортнi засоби

Мар{а/модель

(о6'еи цил]ндр вдвигуна {уб см поryж]ffь

двиryва квт довхина, см)

Автомобiлi
легковi

Воднiзасоби

lншiзасоби

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)



Б, Трансп opтHi засоб и, що перебувають у власностi, в оренд] чи на iншому правi

40 Автомобiлiлегков

41. Автомобiлi вантажн]
(спецiальнi)

42, Воднi засоби

43 , Повiтрянiсудна

lи, lншiзасоби

користування членiв ciM'i декларанта

Марка/модель

(об'ем цил ндр о двигуна куб см

потрiн Фь двигуна {вт довяика сU)

перел k транспорfr их засоь,в

Роздiл v, Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iHmi активи

А, Вю.lади у банках, цiннi папери та iншi
декларанта, та витрати декларанта

активи, що перебувають у власностi
на придбання таких активiв (грн)

утOму числ за kOрдоном

45. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах, у т, ч.:

46,

47.

48,

49,

Номiнальна€артiсть цiнfiих паперiв, у т-

придбаних у звiтному роцi

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах

Б, Вклади у банках J:b,]i 1апери та lнш акlиви, шо геребувак)lь у власt,ос-'

53,

членiв сiм'I декларанта (грн)

уто у чифiза {ордонOм

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв

BHecKiB до статугного (складеного)



Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

, капiталутовариства, пiдприемства,
орган]зацll

А, ФlнаJсов зооов'язання деьларанlа la ншlио]о виlраlи ( рF,

Погашення суми процентiв за позикою

Утримання зазначеного у роздjлах 1ll-V майна

l9rаче | 
ня jcн овноТ суми позики (крёдиту)

у тому чифiза кордоном

54

55

56

57,

58,

60,

61.

62

64,

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдо[4остей

{Ь" tt\Lltit.E zo-{b р,

перэл (ф нансовиt зобов'язань

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв ciм'i декларанта (грп)

Перелk фiнансових зобов яэань утOму числ эа кOрдояом

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

(кредитом)

lншi не зазначенiу роздiлах lll V витрати

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


