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дЕклАрАцlя
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Роздiл l. Загальнi вiдомостi
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Члени сiм'Т декларанта,
Ступiнь зв'язку

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний нопIер облiковоТ картки
платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix
джерел в Украiнi
Перелiк доходlв

Сума одержаного (нарахованого)
доходу

ъ

дехларанта

|

членlв clM.i
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом
Розмiр доходу

Назва краiни
в iноземнiй валютi

перерахованого у гривнi
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами сiм'i.декларанта
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Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

Сума витрат (грн) на
Перелiк об'ектiв

Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

3агальна плоца
(кв, м)

придбання
у власнiсть
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Земельнi дiлянки
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Житловiбудинки
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25.

Квартири
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26.

Садовий (дачний)
будинок

27.

Гаражi

28.

lнше нерухоме
майно

оренду чи
на iнше право

користування

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта
3агальна площа (кв. м)
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3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

*4
Сqдовий (дачншй)
будинок
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Перелiк

Марка/модель

транспортних засобiв

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см, потужнlсть

двигуна, кВт, довжина, см;

Сума витрат (грн) на
PiK випуску

придбання
у власнiсть

35.

Автомобiлi

36.

Автомобiлi

лековi

вантажнi
(спецiальнi)

37.

Воднi засоби

38.

Повфянiсудна

39.

lншiзасоби

оренду чи
на iнше право

користування

Б. ТранспоРтнi засоби, що перебуВають
У власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта
Перелiк транспортних засобjв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,
по-ужнiсть двигуна, кВт, довжиhа см)

40.

41.

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi

(спецiальнi}

42.

43.

Воднi засоби

Повiтрянi судна
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/И.

i lншiзасоби

PiK випуску

роздiл v. Вiдомостi про вшади банках,
у
цiннi папери та iнlлi активи
А, Вшади у банках, цiннi папери та iншi активи,
що перебувають у власностi
деклара}fта, та в}трати декпарантЕ на придбання такйх апиЙв (грн)
Перелlк

Усьоrо

,|5.

Сума коlчтЬ на paxyrlкax у банках та iнщих
фiнансових уGтановах, у т. ч.:

46.

вкладених у звiтному роцi

17.

Но_мiнальна BapTicTb цiнних паперiв, т. ч.:
у

,|8.

придбаних у эвiтному

49.

Розмiр BHecKiB до статугного (сшаденого)
капГалу товариства, пiдприоЙства,'

у тошу числi за копдонош

рцi

органiэацi[, ут. ч.:

внесених у звiтному роцi
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Перелlк

Уеьоrо

; Сума коштiв на рахунках у банках та iнщих
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BHecKiB до статутного (складеного)

, капlталу
товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

у тому числi аа ко9лоно}l

Перелiк фiнансових зобов'язань

54.

,Щобровiльне страхування

55.

Недержавне пенсiйне забезпечення

56.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

57,

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

у тому числl за кордоном

Усього

l.
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Б, Фiнансовi зобов'язання членiв

ciM'T
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58.

59.
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ъ

Перелiк фiнансових зобов'язань

60.

flобровiльне страхування

61.

Недержавне пенсiйне забезпечення

в2.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна
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декларанта (грн)
у тому числl за кордоном
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3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацii' вiдомостей
,,

&4 " __..!sеrzэ*:

zоЦ

р,

