


Перелiх дохедiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM"[
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д. Майно, що перебуваs у власносгi, в орендi чи на iншому правi кориGгування декпаранта,
та витрати декларанта на придбання такого маЙна абО на кОРИGrУваННЯ НИМ
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В. Оде Hi (Hapaxogaцi) з джерел за ме}€ми УкраТни членами ciц'f декларанта

Назва краТнн

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у фивнl

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'скгiв Мiсцвна хо.д.жен ня об'екга (краТна, адреоа) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше право

корисryвання

23. i Земельнi дiлянки _-'



25. i Квартири

2Т. i Гаражi

i lнше н

i майно

Б, Майно, що перебувас у власностi, в орендiчи на iншому правi користування
членiв сiмt'т декларанта

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

Житловi будинки

Садовий (цачний)
будинок
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31 i Квартири

32. i Садовий (дачний)

i будинок
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Перелiк
транGпортних засобiв

}*lарк#ллодел ь

(об'см цилiндрiв двигуна, куб. ctvl, поryжнiсть
двиryна, кВт, довlкина, см)

PiK випуску

Сума витрат (rрнi на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право
користуван ня

Автомобiлi
легковt
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i Автомобiлi легковi

40. ;

Воднi засоби
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i lншjзасоби ,,i lншjзасоби 1
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А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аlтивiв (грн)

46
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Б. Транспортнi засоби, що пербувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

PiK випуску
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

поryжнiсть двигуна, кВт, довжине, см)

Перелiк трансtlýртних

эасобiв

у тому числl за кордоном

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банlех, цiннi папери та iHuri аfiтиви

Сума коштiв на ржунках у банках та iнших 
i

фiнансових установах, у т. ч.:

Автомобiлi
вантажн|

{спецiальнi)

Повiтрянi на

lншi засоби

вкладених у звiтному роцi

_/

Номiнальна вартigгь цiнних паперiв, у т. ч.:
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: капlталу товариGтва, пlдприбt-{ства.
i органiзацiТ, у т. ч.:
i --, -,",--,

ф. i внесених у звiтному рцi

51.

52,
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Б. Вклlади у банках. цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

у тому числl за кордоном

роздiл vl. ВiдомоGтi про фiнанGовi зобов'язання

А. ФiнансОвi зобОв'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
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витрати

3асвiдчую правил
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