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Щодаток до Закону УкраТни

"про засади запобiгання

i протипii корупuiТ"
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Перелiк доходiв
Сума одержаного (нараховансго.l 

;сходу

ъ
де^лара.-а ] _-._-_,.
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Б, Одерл<анl (HapaxoBaHi) з д>керел за ме)l(ами Украt'ни декларантом

Розм р доходу

Назва краlни

в ]ноземн й валютi перерахсваного у гривн

21

Назва кра 
"и

Розм р дсходу

в ноземн й валютi перерахованого у гривн

22,

/-|

/а

Z-7

4

?7 

-В, ОДеРЖан iHapaxoBaH ) з джерел за N"]ежами Украrни членаl,/,] tl ciпu]'l декларанта
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А, I\4айно, що перебуВае у власнОстi, в орендi чи на ]ншог"4у правi користування декларанта,
Та Вl4ТРаТИ ДеКларанта на придбання такого майна або на користування ним

24

/{ //

25, , Квартири

.

/qг

26,

27. , Гаоа>кi

28,
I

i

; 
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Перелiк об'скт в ll сцезнаходжевлiя об'скта (кра на адреса) Загальна площа

(к в tи;

С},ма витtr]аI (.рн) на

придсання

у власнiсть

оренду чи

на нше прав0

користувавня

\
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Перел r об'оtiтiв lйiсцеэнахсдr<ення об'скта iKpaIHa адреса)

Б lйайно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'i декларанта

29, Земельнiдiляtlки

i

30. l Житловi будинки
i
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З1. : Квартири
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1., Садовий (дачний)
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Роздiл lV, Вiдомостi про транспортнi засоби

д. Транспортнi засоби, iцо перебувають у власностl. в орендi чи на iншсму правi користування

декларанта. та витрати декларанта на ix придбання (користування)

Автомобtлi
l легковi

L,

35
[4

14

36 Автомобiлt
lвантажнi

(спецiал ьнi)

:

i

J/. l Воднi засоби

q

I

l Повiтрянi судна

i

i

I-----------"----- --' -' -
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l lншi засоби
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39.

Перелj {

транспортних засобiв

l\/a р каrtиод ел ь

(об'ем цил ндрlв двигуна [уО. с|,4. потужн сть

двйгуl]а, кВт дов)(/па см)

PiK випуску

Сума витрат (грв) на

придбання

У SЛаСНlСТ5

оренду чи

на ]нше право

кOристування
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Б, ТранспоРтнi засоби, Lцо перебуВають У власностi, в орендl чи на iншому правi

'н"
ё1.

l.t
40, , Автомобiлi легкозi

L{

|,1

и41,
i

l Автомобiлi вантажнi
: (спецiальнi)

Е

42.i

i

i

Воднi засобиl
и

а7

ё?

ёl

.-7

q

43, , Повiтрянr судна

''7 _

, 

-
i

:; ъ
, "l--"

користування Llленiв ciM'i декларанта

Перел к транспортних засоб в

lч'1аркаlмодель

(об'оiи цил ндрiв двигуна, куб см

потужнiсть двигуна кВт, довжина. см)

PiK випуску

lншi засоби
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у тому числi за кордоноful

у тому числi за кордо)]ом

a
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Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А, Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi

сд

55.

56.

Е1

lo

, Утриплання зазначеного у роздiлах lll*V майна

Погашення основноl' суми позики (кредиту)

Поi аL.lе.,ня суtr/и п[lо*о|-*'в з;l пози/о,о

i (кредитом)

59. i |н.-ш1 
не зазначен1 у роздiлах lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання

60. . Добровiльне страхування

61.1НeдepЖaBНeпeНc1ЙнeзабезпeЧeHНя

62. Утримання зазначеного у роздiлах llI-V майна i

63, 
' 

Поlашення основно| суми позики (кредиту) 
i

64. l Погашення суми процентiв за позикою i

. (кредитом) 
,

його витрати (грн)

у Totuly числi за кордснсNlПерел]к фlнансових зобов'язань

ч тому числ за кордономПерелiк фiнансових зобов язань

bHicl"b зазначених у цiЙ1 Щекларацii вiдомостей
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