

Посада:
Народний депутат України





Члени сім'ї декларанта:
Ступінь зв`язку

Прізвище, ініціали
Глімбовська К.О.
Насіров А.Р.
Насіров М.Р.

Дружина
Син
Син

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
Сума одержаного
(нарахованого) доходу
Перелік доходів

декларант

членів сім`ї

4819038,59

51066,26

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту
відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат,
зазначених у позиціях 7,8)
4757040,01

25861,28

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що
сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного
забезпечення та пенсійного вкладу
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

200,0
61798,58

25204,98

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Розмір доходу
Назва країни

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта
Розмір доходу
Назва країни

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві
користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)
Рік
випуску

Сума витрат (грн) на

Перелік
транспортних
засобів

Марка/модель (об`єм циліндрів
двигуна, куб.см, потужність двигуна,
кВт, довжина, см)

Автомобілі легкові

Toyota Camry (2,4)
Lexus LX 570 (5,7)

придбання у оренду чи на інше
власність
право користування

2008
2010

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві
користування членів сім'ї декларанта
Перелік
об`єктів

Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт,
Рік
довжина, см)
випуску

Автомобілі
легкові

Land Rover Range Rover (4,4)

2013

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта,
та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)
Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї
декларанта (грн)
Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

