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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpatHi
Сума одержаного (нарахованоrо)
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j Дохiд вiд провадження пiдприемницькоj та незалежнот
п рофесiй но'i дiял bHocTi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперlв та корпоративних
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розмiр доходу
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
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у власнlсть

35 , Автомобiлi

легковi

Автомобiлi

вантажнl
(спецiальнi)

37

Воднi засоби

t
38.

i Повiтрянiсудна

lrРfu'
lншiзасоби

придбання

2arr

оренду чи
на lнше право
користува

н н

я

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування член iB ciM'T декларанта
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А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи,
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
у тому числl за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань
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!обровiл ьне страхуван ня

55.

Недержавне пенсiйне забезпечення
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Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна
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Погашення ocHoBHo'i суми позики
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Погашення суми процентlв за позикою
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!обровiльне страхування

61.

Недержавне пенсiйне забезпечення
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