


Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декfiаранта членiв ciM'i

ма счкчпного доходч. гоивнl. ч т, ч..
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Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlй валютi перерахованого у гривнt
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заробiтна плата, iншi виплати та винагороди,
Hap€lxoBaHi (виплаченi) декларанry вiдповiдно до умов
трудового або цивiльно-правового договору
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д. майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi корисгування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на корисгування ним

В. Оде Hi (HapaxoBaHi) з джерел за меI€ми УкраТни членами ciM"f декларанта

Назва краТнь{

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl

Роздiл lII. Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) Загальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у Еласнlсть

оренду чи

на lншё право

корисryвання
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Земельнi дiлянки
\



i Житловi будинки

i Квартири

Садовий (дачний)
будинок

; Гаражi

lнше нерухоме
майно
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Б. Майно, що перебуваý у власностi, в орендi чи на iншому правi корисrування
членiв ciM'T декларанта

3агальна площа (кв. м)Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)Перелiк об'еlоiв

29, ; 3емельнi дiлянки

Житловi будинки
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i Гаражi

i будинок
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'rше 

нерухоме
i майно

Автомобiлi
легковi
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декларанта, та ви

Роqдiл lU. Вiдомостi про транспортнi засобш

Перелiк
транGпOртних засобiв

Марка/модёль
(об'см цилiндрiв двиryна, кФ. см, потужнiсть

двиrуна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума витрат {rрн) на

п ридба н ня

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право
користування

Квартири



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

Роqдiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви

Перелiк Усього l у тOму чиолi за кордоном
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4т

Автомобiлi
ванта i

(спецiальнi)

lншi засоби

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

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, кS. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi зассби

користування членiв ciм'T декларанта

Повiтрянi судна

lншi заOоби

Повiтрянi на

Gуtла коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкпадених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:



у тому чиGлl за кордоноп,r

iнших
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i придбаних I "1*ilronily роц1 
i

i Розмiр BHecKiB до статугного (складеного) 
i

; капiталу товариства, пiдприgмства,

50. i внесених у звiтному роцi

Б. Вtсгtади у банк€lх, цiннi папери та iншi активи,
членiв ciM'T декгlаранта

що перебувають у власностi
(грн)

ýt, i Сума коштiв на рахункж у банках та

Е"!
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вiдомостей
оэ

зобов'язання декларанта та

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоноrя

Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

54.
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66.
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б8.

ý9. i Iншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

60.
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62.

63.

64.

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

3асвiдчую п
20 '/в р.

Перелiк Усього

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмtiр BHecKiB до статуrного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

Усього

.Щобровiл ьне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Усьсго

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утригvlання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
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