


2
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Б, одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межами Украiни декларантом

В, Одержанi (нарахован ) з джерел за межами Украlни членами ciM'] декларанта
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Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

А, Транспортнi эасоби' цо перебувають у влаСностi в орендiчи на iнШ9У| 
1р,а9.користування

декларанта, та витра-И демараl,га наlх поидбання (rооистува-F9l

з5

зб

з7.

з9

tJ]ар{аlмодель

(обсм цил]ндрздвиry/а хуб см попф.ть

двиrуна {Br доэхина, сff)

Автомобiлl
легковi

Автоliобiл
вантажнL
(спецiальн )

-{lf*",-" ."*r*

Водн]засоби
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Б. Транспортнi засоби що перебувають у власвостi, в оренд] чи на iншоi/]у лравi
користування членrв ciM i декларанта
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Роздiл v. Вiдомостi про вмади у банках, цiннi папери та iHщi акгиви

А, Вклади у банках, цiннi палери та iншi активи, що перебуваоть у власностi
декларанта, та витрати демаравта на придбання таких активiв (грн)
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Б, Вклади у банках, цiннiпапери та iнш аfiиви. що перебувають у власностi
членiв ciM'i декларанта (грн)
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Сума кошт]в Еа рахунках у банках та ]нших
фiнансових установах, ут, ч,:

вкладених у эв тному роцi

Номiнальна вартiсль цiнних паперiв, у т, ч,:

придбаних у звiтному роцi

Розv р вl_ё.},в до (-оIy,lo-o \с(лаqа-ого)
капiталу товариства, пiдприемства
органiзацi ут. ч,]

внесених у звiтному роцi

у тому чиФiза {ордоном

Сума коtцгiв на рахунках у банках та iнUJих
фiнансових установах

Номiнальна Bapтicтb цihних паперiв

Ро,v'о вно(,]в до с-атlт о-оlr-гадеFо-о
капlталу товариства. л дприомства,
орган]зац]I
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Роздiл vl. Biдoмocтi про фiнавсовi зобов'язання

А, Фitансовi зобов'язання декларанта та iHmi його витрати (грн)
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Пер€л ( ф на-сооихэоб.в яэань у rоrу сисл за юрдоноу

Добровiльне сграхування

Недержавне пенсiйне забезлечення

Утрймання зазначеного у роэдiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Поmшення суми проt]ентiв за поэикою
(кредитом)

lншi не зазначенiу роздiлах lll-V витрати

Б, Фjнансовi зобов'язання членiв сiIм'Тдекларанта (грн)

Перел хф нансоэiх з.боэ яэань

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах l]l-V майна

ПогаUJення основно} суми позики (кредиту)

Поrашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
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3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекJrарацii вiдомостей
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