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про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за 2014piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

3. Посада:

4. Члени ciM'T дешаранта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народ).(ення
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Роздiл lI. Вiдомостi про доходи

А. ОдержаНi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi
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18. i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних 
i

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i _ ; - inpaBiii
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраIни членами ciM'T декларанта

п.

Назва краТни

Розмiр доходу

в ifiоземнiй валютi перераховаюю у rривнi

----

Назва краiни

Розl.iр доходу

в i}юземнiй валютi перераховаrюlо у rривнi



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власносгi, в орендi чи на iншому правi корисгування декпаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

3?4оD
2о ооо
бос

71 3

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

Перелiк об'еrгiв Мiсt{езнахоDкення об'епа (краiна, адреса)



Б, Майно, tло перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

29.

30.

членiв ciM'i декларанта
Перелiк об'епiв Мiсцезнаходження об'екrа (Kpai'He, цреса) 3авльна плоца (кв. м)

3емельнi дiлянки

п/
с7rrzа zga -{8 ио

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)



6

Роздiл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншlому правi користування
декпаранта, та витрати декларанта на lX придбання (користування)

Автомобiлi
лёгковi

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

i

39. i lншiзасоби

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потуlкнiсгь

двиryна, кВт, довхина, см)



Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iнrлому правi

Ф.

41.

42,

43.

ц.

корисryвання членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiliдрiв двиryна, куб, см,

потlокнiсrь двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

ffiеmа&i"л"аqеr, iа_11
З5оо l /

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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45.

46.

47.

49.

50.

51.

53.

Перелiк Ycbolo у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у зв|тl{ому роцl

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звhному роцi

Розмiр BHecKiB до статуrного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, ут, ч.:

внесених у звгному роцi

Перелiк Усьоrо у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

i

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
--_-_,*:-_._.,_,*,..-.,,.,,.,,,..,_

i

i Розмiр BHecKiB до статугного (сtиаденого)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ



Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнанеовi зобов'язання

А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

8l.

55.

56.

57.

58.

59.

Б. Фiнансовi зобов'язанНя членiВ ciM'T декларанта (грн)

60.

6,1.

в2,

63.

м,

Перелiк фiнансових зобов'язань ycboro
у тому числi за кордоном

flобровiльне страхування

Недержавне пеноiйне забезпечення

Yз: * ту :з:lз: 1lo_PJ_ e11{, IаX]!L:Y 9 9 1Е
Погаrлення основноi суми позики (кредитч)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне страхування

I_з:8ýg 
"_ 

j_9,I_9jIý_."безп ече н ня

I,1_1узlll :з: l 1 ?рй;;;;ч;уй
Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погацiення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Засвiдчую п нх у uiй {екларацiТ вiдомостей

/} ,, o:t 2о !{р.
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Примiтка. 1. [екларацiя заповнюеться i подасться особами, зазначеними у пунктi 1 i
пiдпунктi "а" пунктУ 2 частини першоi cTaTTi 4, та особами, зztзЕаченими в абзацi першому
частини першоi oTaTTi 11 Закону УкраiЪи "Про засади запобiганття i протидii корупцiii.
При цьомУ особами, зазначениМи в абзацi першому частини пер-оf cTaTTi 11 цього
закону, вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларачii не зазначаються.

2,,щекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або
синього або чорного коJIьору таким чином, що забезпечуе BiлbHe
вiдомостей,

3. У позицii 1 у разi, яшцо декJIарантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку зztзначаеться нове прiзвище, iм'я, по бiтьковi, а у дужках - попередне
прiзвище, iм'я, rtо батьковi.

Якщо декJIарант через cBoi релiгiйнi переконаншI вiдмовився вiд прийвягrя
реестрацiйного номера облiковот картки платника податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина УкраiЪи,
- у декларацii зазначаються серiя та номер паспорта громадяниЕч Vnpub".

4, У позицii 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживаЕня iз зазначенням ад)еси
житла на кiнець звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноi одиницi
звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина
зазначаеться Taкoxt цазва станом на дату заповнення декларацii.

5. У позицii 3 зазначаеться займана декларантом посада або
декларант.

6, У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдrlо до абзацу десятого частини першоi
cTaTTi 1 Закону Украiни "Про засади запобiгання i протидii корупцii''.

7, Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях З7,з8,42 i 4з.

8,у разi вiдсlтностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.
9. Вiдомостi щодо фiнансових суý{ заокруглюютъся до гривнi.
10. У полi "перерахованого у гривнi'' у позицiях 21-22 i полi ''у тому числi закордоном" у позицiяХ 45_64 зазначаютЬся вiдомостi за офiцiйним nyp.o* гривнi доВiДПОВiДНОi iНОЗеМНОi ВzuIЮти, установленим Нацiон-"r"Й бацком Йкраirr" на деньпроведення фiнансовоi операцii.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше правокористуваНня" у позиЦiях2З-28,35_39 i поле "усього" у по.rцi"* 4Ъ,48,50, 56, 59 i 62заповЕюсться, якщо разова витрата (вклq.ц/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй узвiтномypoцiдopiвнюсaбoпеpeBищye80тис.цp'*."".

11l, У поJIях "Уlьоlо"_та "у ТОМУ,п.tслi за кордоном" у позЕцьх 45-64зазначаеться
повне наfu,rенlъання банкiв, iнших фЬансо.вlо< установ, товариств, пiдприемств, органiзацiй
тощо, з якими у декJIаранта.п.r.rпенiв його ciM'i наявнi вiдповiдri вiдrосини.

кульковою р}пжою
читання внесених

(адреса житла) зазнапа у
Украни - деклараfiта, -

посада, на яку претендуе

засвiдчуеться пiдписом
12. ,Щостовiрнiсть внесених до декларацii вiдомостей

декларанта та зазначенням дати u заповнення.

13, БланкИ лекларацii виготовляЮться у визЕаченому Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи
порядку.


