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B. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з джepeл 3a мeжaми У5paТни ЧлeHaми сiм'Т дeклapaнтa
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Б. oдepжaнi (нapaxoвaнi) з джepeл зa П'eжaПли УкpaТни дeКлapaнтoM

Haзвa кpaTни

Poзмiр дoxoдy

в iнoз€мнiй валютi l|epeраxoвaнoгo y гpивнl

Haзвa кpаТни

Poзмip дoхoдy

в iнoзeмнiЙ валютi пepepaхoванoгo y tриgнi
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Poздiл |ll. B!дoмoстi пpo нepyxollie мaйнo

A. Maйнo, щo пepe(
тa витpaти j

iyвae y влaснoстi, в opeндi ни нa
leклapaHтa нa пpидбaнHя тaкoгo

ruJor\4y npaвi кo
laЙнa aбo нa кс

)иоryвaння дeклapантa'
}pисryBaHHя Hим

гlepeлiк oб,сКIiв Miсцeзнaxoд)кeння oб'eкra (кpаiнa' aдpeca) 3aгaльнa плoща

сyiia витpат (гpн) нa

кopиqysaння

23 3eмeльнiдiлянки

24 Житлoвiбyдинки

lrt dha tt

25 Квapтиpи

26 CaдoвиЙ (дaчниЙ)
бyдинoк

27 Гapaжi
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Б'MaЙнo,щoпepeбyвaeyвЛaснoстi ,вopeндiчинaiншoмynpaвiкopистyвaнHя

Житлoвiбytинки

Caдoвий (дavниЙ)
бyдинoк

lншe нepyxoмe
мaЙнo



Poздiл lV. Biдoмoстi пpo тpaн6пopтнiзaсo6и

A. Тpaнспopтнi зaсoби, щo пepeбyвaютЬ y влaсHoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi кopисryвaHня
дeклapaнтa' та витpaти дeклapaнтa нa iХ пpидбaння 1кopифвaння)

пepeлiк

тpанопopтниx зaсoбiв

Мapкa/i,oдeлЬ (oб'eм

цилiндpiв двиryна, tсyб. сш, пoт}4|(нiстЬ двиryнa,
квт, дoв}сaнa. см)

Aвтoмoбiлi
лeгкoвi

,:

Aвтoмoбiлi
вaнтажнi
(спeцiaльнi)

Boднi зacoби

ПoвiтpянiсyдHa

|ншiзaсoби
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Б. Тpaнспopтнi зaсoби, щo пepeбyвaютЬ.y влaснoстi, в opeндi чи нa iншoмy пpaвi

кopистyвaння члeнiв сiм'i дeклapaнтa
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Mapка/ltioдeлЬ

цилiндpiв двиryнa, кyб' см,

двиryнa' кBт, дoв}сaна, ci')

Aвтoмoбiлi лeгкoвi

Aвтoмoбiлi вaнтaжнi
(спeцiaльнi)

Boднi зaсoби

ПoвiтpянiсytHa



Poздiл V. Biдoмocтi пpo вклaди y бaнкax, цiннi пaпepи тa iншiaктиви

A. Bклaди y бaнкax, цiннi пaпepи тa iншi aктиви, щo пepeбyвaютЬ y влaснoстi
дeклapaнтa, тa витpaти дeклapaнтa нa пpидбaння тaкиx aпивiв (гpн)
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Б. Bклaди y бaнкax, цiннi пaпepи тa iншiaктиви, щo пepeбyвaютЬ y влaснoстi
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пepeлiк УсЬoгo y тolly ЧисJr! зa кopдoнoм

Cyмa кoштiв нa paxyнкax y бaнкax тa iншиx
фiнaнсoвиx yстaнoвaх, y т' Ч.:

вклaдeHиx y зв|тHolЛy poЦl

Hoмiнaльнa вapтicть цiнниx пaпepiв, y т. ч.:

пpидбaниx y звiтнoмy poцi

Poзмip внeскiв дo стaтyгнoгo (склaдeнoгo)
кaпiтaлy тoвapиствa, пiдпpиeмствa,
opгaнiзaцiТ, y т. ч.:

внeсeHиx y звiтнoмy poцi

члeнiв сiм'Т дeклapaнтa (гpн)

пepeлix yсЬoгo y тoмy числ| за кopдoнoм

Cyмa кoштiв Ha paxyHкax y бaнкax тa iнUJиx
фiнaнсoвиx yстaнoвax

Hoмiнaльнa вapтiсть цiнниx пaпepiв

Poзмip внeокiв дo стaтyгHoгo (склaдeнoгo)
кaпiтaлy тoвapиствa, пiдп pиeмcтвa'
opгaнiзaцiI
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Poздiл Vl' Biдoмocтi пpo фiнанcoвi зo6oв'я3aння

A' Фiнaнcoвi зoбoв'язaнHя дeклapaнтa тa iншi Йoгo витpaти (гpн)
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пepeлiк фiнaнсoвиx зoбoв'язaнЬ yсьoгo y тolt'y числi зa кopдoнoм

floбpoвiльнe cтpaxyвaH Hя

Heдepжaвнe пeнciЙнe зaбeзпeчeння

Утpимaння зaзHaчeнoгo y poздiлax ll|-V мaЙнa

Пoгaшення ocнoвнoТ сyт\4и пoзики (кpeдитy)

Пoгaщeння сytlли пpoцeнтiв зa пo3икoю
(кpeдитoм)

|ншi не зaзнaчeнiy poздiлax lIl-V витpaти

Б. Фiнaноoвi зoбoв'язaння члeнiв сiм'Т дeклapaнтa (гpн)

пepeлiк фiнансoвиx зoбoв'язaнь yсЬoгo y тoмy числ| зa кoPдoнoм

.Qoбpoвiльнe стpaxyвaнHя

Heдepжaвнe пeнсiЙнe зaбeзпeчeння

Утpимaння зaзHaчeHoГo y poздiлax ||l-V мaЙнa
t- .

Пoгaшeння oонoвнoТ оylt,tи пoзики (кpeдитy)

Пoгaшeння сyt\ли пpoЦeнтiв зa пoзикoю
(кpeдитoм)

$aсвiднyю пpaвИлЬHiстЬ зaзHaЧeниx y цiЙ Дer<лapaЦiТ вjдoмoстeЙ
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