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Перелiк доходiв

Cyrola одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв oiM"j

6. Загальна сума сукупного доходу,

' ;;;;б;;;;;;;;;, ;;;i;*nnrr, ru винагороди,
i Hapaxoвaнi (виплаченi) декпаранry вiдповiдно до умов
i трудового або цивiльно-правового договору

,I

i.

; ДИВlДеНДИ, ПРОЦеНТИ

10. i матерiальна допомога

! ЛаР)rПППr llPylJylt Dп]рqшl

i ъ-= i

1б, i oTpaxoвi виплати, cTpaxoвi вiдшкодування, викупнi

i Gуми та пенсiйнi виплати, ulo Gплаченi декларанту за i

1Ё

1Т. ! дохrд вiд провадження пiдприемницькOТ та незалежноТ i

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валtотi перерахованого у грttвнl

9

l 
"l

iншi вrци доходiв (не зазначенiу позuц ф19) i ! _ ;

, автовська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiт
; маЙнових г!цав iнтелекгуальноТ власностi

дOхiд вiд вiдч ння рухомого та нер}хомого майна

18.

19. дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння та/або
користування) майна



В. ержанi (HapaxoBaHi) з джерел за меll€ми УкраIни членами ciM'T декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахаваного у гривнl

r,?l ir i 
"r

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

Роздiл lll. ВИомоGтi про нерухоме майно

Перелiк об'еlпiв Мiсцезнаходження о6'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власн,сть

оренду чи

на lнше право

кориGryвання

Земельнi дiлянки

21

22

23

ýъ*.**-'_



итловi будинки24ж i/iii"r'**ii--"j

./i i i ii::i

2б- i Квартири

26. : Садовий (4ачний)

' будинок

27.

28,

i|./i!

rl

: Гаражi

lнше нериоме
маЙно

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

Перелiк об'еtпiв hЛiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) Загальна площа (кв. м)

3емельнi дiлянки

Житловi будинки



Роздiл lV. Вiдомостi про транýпортнi засобtс

декларанта, та ви

i;!:---_-\:i:i
i -!-_\ : ; f--ъ 

:

iiji;

Перелiк
транспортниэt засобiв

Марка/модель
(об'ом цилiндрiв двиryна, кФ. см, п icTb

двигуна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

ýума витрат (грн} на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на lнше

право
користування

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
маЙно



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

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банкахп цiннi папери та aншi активи

Перелiк Усього l у тому чиолi за ксрдоноfur

47, i Номiнальна BapTicтb цiнних паперlв, у т. ч.: 
;

-

Повiтрянi судна

lншi засоби

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

Перелiк транGпортних

засобiв

Автомобiлi легковi

i Автомобiлi вантажнi
i (спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

lншi засоби

користування членiв ciM'T декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

п icTb двигуна, кВт, довжина, см)

Сума коштiв на рахункж у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi



Б. Вкпади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

62.

бi}.

членiв ciM'T декгlаранта (грн}

Перелiк Усього у тому числl за кOрдоном

51. i Сума коштiв на рахунках у банках та ilнших i

Роздiл VL Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

59. ; lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

60. ; Добровiльне страхування

в2, i Утримання зазначеного у ро:дiлах 1ll-v маЙна 
i

63. ; Погашення основноТ суми позики (кредиту) 
i

Перелiк фiнансових зобов'язань у Tolijly ч1,1слl за кордоном

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T деклар}анта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоноп,r

зазначених у цiй

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприsмства,

,-

Номilальча вагl!сть цlrтих паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемGтва,
органiзацiТ

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

54,

55.

67,

61

Усюго

.Щобровiл ьне 0трахуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lIl-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Недержавне пенсiйне забезпечення

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


