


А, Одержанj (Hapaxoвaнi) з yclx джерел в УкраТн]

5 Jагальна сума сукупвOrодOходу Фивнi. ут. ч.,

6 заробiтна та винэrороди, Hapaxoвaвl

lв.ггаqен,\ д€s.оа! 1 вцпов,д-о до /човтр/дово.о або цув,пьrо.
правовоrо доrовору (крм виплат зазяачеяих у лозицiях 7,8)

ц/ýa 6г

Сума одержаноrc {нараховавоrо) доtоду

Загальна сума сукупвоrодоходу Фивнi. ут. ч., зоJr,аd

7 дохИ в]д викладацькоi Nayкoвoi r творчоi дlяльноФi. медично1

. 
прабик9 lнФрупорФко] та суддiвсьюI практики Bcnopry

РоздЬ ll. Вiдомостi про доходи

8.автopcькавиNагopoда'iвшiдoхoдивiдpeал]зац-lмaйнoвихлpав

матер альна Аопоvоrа

дарун(r, призи, вифашr1l дарун(r, призи, вифашr

12. допомоrа ло безробiпю

17, дохй ви проваджеiня п!дприемницькоlта незалехноi iрофесjйвоl

(наЗвa iамЫу. iФанови тоцо в яки' одеРжriО {вЪраховаlчо) зазначевi у цiй поэицi'дохфй)



Б, Одерканi (HapaXoBaHi) з джерел за межами Украiни демарантом

перераховано.о у rривнi

В, ОдержанI (Hapaxoвaнi) з джерел за межами Укра]ни члеяами ciM''l декларанта

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на корисryвання ним

Мiсцезнаходreняя об'спа (KpalNa.

Земельнiдiлянки2з-



садовий (дачний)
будинок

Житловiбудинки

Квартири

Гаражi

lнше нерухоме
майно

Б ПIайно, що перебYвае у власностi, в орендiчи на iншому лравi користування

сцеэнаходжеNня оо€frа

Житловiбудинки

членiв ciM''l декларанта

Земельнlдiлянки

Квартири



Садовий (дачний)
будинок

1нше нерухоме
майно

А. Транслортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування декларанта, та витрати декларанта на 1х придбання (корисryвання)

Перелiк

эасобiв

Автомобlлi
легковi

Автомобiлl
BaHTaжHi
(спецiальнi)

зs]

Воднiзаaоби

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засобх

Сума витрат (Фн) на

(об'ём цилiндрiв двиryна куб см,

потркнiсть двиryна, кВт, довжина,

придбання

Повiтрянi судна



39 lншi засоби

Сума коtцгiв на рахунках у бавках та iнших

фlчаFсовиу устачоваY, у' ч

А, Вклади у банках, цiннi папери та iншiакгиви, що перебувають у власностi

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких абивiв (грн)

у тому числ]за кордовом

вкладеiих у звiтномч роцl

Номiнальна aapтjcтb цiнних лалерiв у т ч ]

придбаних у звгному роцl
Розмlр внеск,в до с-атутчо,о lскладерого,
ka!,]lталу -оварr'ства, "]iдприсirсгва
органiзацi] у т ч

Б, Транспортнr засоби, що перебувають у власвостi, в оренд] чи на iншому npaвi

Перелiк трансflортних

заaобiв

Автомобiлi вантФк8i
(слецiальнi)

Марка/модель

{об'ем цилiндрiвдвиryна кф. см

лоryжнiсть двиryна, кВт, довхина, см)

40, Автомобiлi легковi

41.

!2. Воднiзасоби

Повпрянi судна

/ц lншiзасоби

4з

корисryвання членiв ciM\ декларанта

Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнlдi апяви

45,



Ф внесених у звiтно у роцi

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язанвя

А, Фlнансовi зобов'язання декларанта та iHLлi його витрати (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

54,

56,

57

58,

Добровiльне страхування

Нёдержавне пенсiйне забезпечення61

й. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Перелlк фiнансових зобов'язань

J )авильнiсть зазначених у цiй Декларацi] вiдомостей

JФ}\1 ,,lГ " &,lеткэ zйB р0

Добровiльне сграхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеноrо у роздiлах lll-v майна 
.

Г]огашення основноi суми лозики (креди-ту) '. -

ПогацJення суми процентiв за поэикою

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'iдемаранта (грн)



ф внесених у звiтному роцi

Б Вклади у банках цiннa папери та iнm
членiв ciM'i дек

_ пео.Алii

l-

u, I*** *""**, U*,,,.n,
фнансов,/х ycтaFoBax

52 Номiнальха Bapтicтb цiнних паперiв

53. Розмiр BHecKiB до сгатугного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомсrва,
оDганiзацi'i

i активи. цо леребувають у власностi
паранта (грн)

ycbofo L Y томч числ1 за

кордоноi,",-L

Роздiл vl. Вiдомосti про { HaHcoBi зобов'язання

54,

Добоовlльне стоахуванчя

Недержавне пенсiй,]е забезгечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашеtня octloвHo'i суми позики (кредиту)

Погашення суми проllентiв за позикою

с

д, Фlнансовi зобов'язання декларанта та iHmi його витрати (грн)

Б Фiнансовi зобов'язання членiв ciм'l декларанта (грн)

58,

59,

60,

6,1,

бз,

6,1,

Перелiк фiнансових зобов'язань

Перелiк фiнаliсових зобов'язань

3 lавильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

$0
,, lг " ф2zьKJL 2U/Б рU


