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'l, trц-*rrtц

фrr..rХ

,,ilruлооl;'&q,\

J

ýr

псмес

2.

Мiсце проживання;

3,

ПОСаДа,

си.лцlu-чи-'сtп

tД}t}ffпДJJс

4.

tl rr:,rru,,rо* Ъ€rч

!Мr^rurъ FялосхдJ

громадявиNа

р *с\сл**

6rrр.},лАь.сtп'

Укра lrи

декf арантаl

rrъ!.\

а,уlrЬЬрrry.;

Члени ciM"[ декларанта
Ступlнь зв язку

Реострацlйний номер облtково картки

Прiзвище lн цали дата наролження

$u-цr."rоб
г

паслорта

шк*-ry,сfl*rд

платника податкlвi серlя
та номер паспорта громадянина Укра ни

, }Ц лр,_

лок"а

d

i;

JlДr"сrr*

Роздiл ll. Вiдомостl про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в Украiнi

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розмlр доходу

Назва краiни
в 1ноземн и валют

перерахованого

у гривнl

21-

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з дл<ерел за Nлежами УкраТни членаl\ли ciM'T декларанта
Розмiр доходу

Назва краiни
в ноземн и валютl

22.

перерахованого

у гривн

Роздiл ll]. Вiдомостi про нерухоме майно
А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на'iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Сума витрат (rрн) на
Перелiк об'сктiв

[\,4

iсцезна ходжен ня об'екта (Kpa'iHa ад реса)

Загальна площа
(кв. м)

оренду чи
на lнше право
користува

3емельнiдiлянки

Житловi

будинt<и

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
маЙно

н

ня

Б. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування
членiв ciM'T декларанта
Мiсцезнаходженчя об скта (краlна, адреса)

Земельнiдiлянки

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Роздiл lV. Вiдомостi про транGпортнi засоби
А. ТРаНСПОРТНi ЗаСоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правl користування
декларанта, та витрати декларанта на iХ придбання (користування)
Перелiк
транспортних засобiв

l\4ap

Сума витрат (грн) на

каlмод ел ь

(об'см цилiндрiв двигуна

куб_

см

потужнiсть

двигуна кВт довжина см)

35.

Автомобiлi
легковi

36.

Автомобiлi

вантажнl
(спецiальнi)

37.

Воднi засоби

38 , Повiтрянiсудна

39

lншiзасоби

PiK випуску
п

ридбання

у власнiсть

оренду чи
на lнше право
користува ння

Б. Транспортнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта
Марка/модель
Перелiк транспортних засобiв

(об'см цилiндрТв двигуна, KyG см
поту>кнiсть двигчна, кВт, довжина, см)

40.

Автомобiлi легковi

41.

Автомобiлi вантажнi
(спецiал ьн

i)

42.

Воднi засоби

43.

Повiтрянi qудна

44,

lншi засоби

PiK випуску

1l
ll

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи
А- Вклади у банках, цiннi папери та lншl активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)
П

ерелi

Усього

к

45-

Сума коштlв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.,

46.

вкладених у звiтному роцi

47.

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т,

48.

придбаних у звiтному роцi

49.

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капТталу товариства, пiдприемства,

у тому числl за кордоном

ч.

органiзацТ, у т. ч..
50

внесених у звТтному роцi

Б. Вклади у банках,

u'rrl;:;;oJ,#

Перелiк

51.

Сума коштiв на рахунках у банкЭх та iнших
фiнансових установах

52.

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

53.

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

ftilil;

,ъ1;"о"uч"ають
Усього

у власностi
у тоlиу числl за кордоном

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов язань

54.

у тому числl за кордоном

flобровiльне страхування

55.
56.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

57.

Погашення ocнoBнoi суми позики (кредиту)

58.

Погашення суми процекriв за позикою

59.

lншi не зазначенi у роздiлах

lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв

декларанта (грн)

Перелlк ф нансових зобов'язань

arf

,{

ciM'T

У ТОМУ ЧИСЛl 3а КОРДОНОПi1

обровiл ьне страхуван ня

60.

fl

6,1.

Недержавне пенсiйне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у роздiлах

63.

Погашення ocHoBHoi суми позики (кредиту)

64.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lll-V майна

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей
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