


Роздiл ll. ВИомостi пrо до-од"

5,

6.

А Одержанi (нарахованi) з ycix джерел в yкpa]Hi

Загальна сума сукуп}]ого доходу гривнi,ут ч:

замаченчх у поэчцiq(7 8)

дохlд в!д викладацькоl, Hayкoвol lтворчоl дiяльнос-
irедичноi пракrики iHcтoyrтopcb<o] та судд,всь<оi

заробiтна плата, iнuli в!tппати та виRагороRй. наpaxoвaнi
iвиlDlаченi) дe8Jlapaнly вйlювИво до умов l рудового
або цившьно-лравовоfо договору (KPIM вuплаm

5iiз2ч

50,q?Li
, 
Z2 ?сс

7.

авторська винагорода, iнmi доходи вц реалiзацll8,

9,

10,

11.

12.

,l3.

,l4

1ý

майнових прав iнтелектуальноi власяостi

льна допомога

дизiденди, проце||ти

MaTepia

дарунки, призи, виграшi

долсllогэ по беэрсбi,ттю

бпадцина

aтPaxoвj виaлати clpaxoв] в]дш*одування викупнi
суми та пенсiйнi виплати, цо сплаченi демаранry за
до.овором страхування, педержааного пеrlсlйяоf о
забезпечення та пенсlЙноrо вмаду

: дохtд вц провадження липриемницькоl та незале)(ноj
: професiйно'i дiяльносri

дохiд вЦ вiдчуження цiнних папер в та корпоративних
прав

доаiд вц т\ереFачi в ФевдY (GгроYýе вýЕ!одi1{вя таJабо

16.

,l7

дохiд Biд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

користування) майна

iншi види доходiв (не з азначенi у позuцiях 6-19) 4 Э i О

са ua o!eoxaHoro IяафYф.iФо| доуолч

1ý-

222сс

iПззва захладi ycтa!.9rnilro в яiйх о]iерхая. 1ф фra6аПо1 зазiа. ]. ;i i цiйпсзйцi]доходя)



Одержёь} {Hepexage4j) з жёрёл Ф межему yxp;)ly}4 дехларантом

В- Одержанl (HapaxoвaHi) з дхерел за мея(ами Украlни чJ фвами ciм'i декларанта



Рп.lпiп tll Вiлоъrо.тi прп нерухоме м lйцс

Д Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iнmoмy пr,авi користування деФаранта,
та a'4т!азч\ Еrе{s\?Фа*зъ t\a ýirдяýа$Yя Jaкtdý r'1ай!\а ?6\) 1ча чсФ*с-т)ва\ý]я }rв}r

;;;;;;;";-;

.!
l

l

Земельнl дiлянки

Житловi будивки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

26.

Гаражi

lнше нерухоме

Aleelмi4{M d6.ira i,illn@ 4{,йll i Звгfuэл,пцj

27





Роздiл lv. Вiдомостi лро транспортнi зaiсоби

А, Транспортнi засоби, що аеребувають у власностi, в орендi чl. Ira iнlxoмy правi користування

lcбcrl цiл,цр э дз.]./iа ryЭ.r,iirix LcrJ i

лаягуна хвr ловхича .м) l_
АвтомDбiлi
легковi

з6. Автомобiлi
BaHTaжHi
(слецiзльiri)

з], Воднi засоби

Повiтрянiсудна

39 lншiзасоби

декларанта, та витрати декларанта на ]i rридбанtlя (корисryва,l1,]я)

] щПа+q ' I

чвлхн]frьi L хористуваЕЕс



Б Транслортrrj засоби, цо леребувають у власвосri, в opl ]цдj чи яа lншоi!у лравi
користування членiв ciм'i декларан1 а

i.!ар@*оделD

(об.м цупiнлDiв !3игуна кrt Ф
пoTt*Hi-b двиlrtа кВт довхина см)

мтомобlпi пегков{

Вадрj эасобм

Автомобiлi вэнтажнi
(слецiальнl)

Повiтрянiсудна



Роздjл v. Вiдомостi про вlФади у банках, цiннi пап ери та iнmi акrивt.

-l

Д Вклади у банках, цiннi папери та iнmi акгиви, цо перебувають у власностi

дешаранта та витрати де(ларанта на придбання т аких акгивiв (грн)

45,

46.

47

49,

СYма KotJlTb на рахrвýах r баfl@к lB iKlMlX

фlнаt сових уставовах ут е,

в{ладецйх y звiтно!аy роцi

Номjнальна Bapтicтb цiнних паперiв, у т, ч,

прлцбаllих у зgiтl]oi,riy рэцi

Розмiр BHecKiB до стат}тного (смадеяого)
капiтелу товариотва п]дприоlr.Jва
органiэацii, у т, ч,:

м. ане<вннх у звlRlоtlу р.(

Б Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, цо леребувають у власностl
члеrtЬ clм'i деffiаранrа irlrl)

у roмy чФj за хордоном

5l. Сума коштiв на рахунках у банках та iячlих

фlнансових установах

l]oMiHa]lbBa aapтicTb цiiiпих лаперlв52.

5з. Розtriр BHecKiB до статуrноaо (складеного)
каптал), товариства, lliд4рисмслва
органiзаLlii



Роlлiп vl. BiEorJo.Ti ппл фi!.grлрi и6. в'яlан,{я

А. Фiнансоsiзобов'язання декларанта та ]ншi й( )го витрати (гр8)

Добр<rвiпь

]_

Погашення суми процентiв за позикою

перелir фнанфвйх зоФо6'яФнь

#,

55

56

57.

58,

Недержавнё пенсiйне забезпечення

. 
(kредитом)

59. lнцi flе зазначенiу роздiлах lll-V вгграти

yToly чясл за rордоном

Б Ф]наijсоБiзо5ов'язааня членiв cil"i'l дем эранта (грh)

60

бl

в2

бз.

м.

Добров,льне сграхування

Недеокаане пексrйне забезпеlення

Утримання зазначеяого у роздiлах lll-V майна

Поrашення ocHoвl]ol суми позики (кредиту)

Погашення суми процентjв эа лозикою
(крелиlOм)

салпi Бlll4л а_-Б,.бl !!iлl.очUJiлчirч iiiJцiJli;iLlilclLt ''aiiiu,ii_ji;i,ix у цil] леru IaiJaц:l tjiлUмUUlUИ
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