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дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобов]язання фiнансового характеру
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роздiл l. 3аrальнi вiдомостi
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Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народженлlя

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

_



Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декJ]аранта членiв ciM'i

5

6.

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч,: з2 32 Jr- i

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(вvплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
?_а у",9 ч eJ:! u r, у_ ц _о. _з_ч ц! я х 7, 8 )

3 2з2{
7. дохlд вlд викладацькоТ, науковоТ iтворчоТ дiяльностi,

медич ноТ практи ки, iнструкгорськоТ та суддiвськоТ
пракгик_1 iз спортy

; авторська винагорода, iншiдоходи вiд реалiзацiТ

9.

10.

11.

12.

,l3.

14,

15. cTpaxoвl виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

16,лoxiлвiдвiдчyжeHНЯpyxoМoгoTаHepyXoMoгoмаЙна

,l7.
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дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот .

професiйноТ дiяльностi ,

18. дохlд вlд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

iншi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-19)

19.

i

20,;
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Б, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межам,и УкраТни декларантом

Назва краТни
Розмiр доходу

в jноземнiй валютi | п"рера*ованого у гривнi
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В, Одержанl (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

Назва краjни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

i_



23.

Роздiл lll. Вiдомостiпро 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 користування ним

3емельнiдiлянки

24. Житловi будинки

25. Квартири

27. : Гаражi

i

lнше нерухоме
майно

28.

Перелiк об'октiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна плоца

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше лраво

користування



Мiсцезнаходження об'еrга (краiна, адреса)

29.
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30 Житловiбудинки

3{. Квартири
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32. Садовий (дачний)
будинок

33, Гаражi

34. ; lнше нерухоме
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (корисryвання)

:
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35. i Автомобiлi
] легковl

36.

37. воднi засоби
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Повiтрянiсудна i _ i --- j - i _ i
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39. Iншiзасоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

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

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

\r.,
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Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Б, Транспортнiзасоби,_що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правiкористування членiв ciм'T декларанта
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41. ; Автомобiлi вантажнi
: (спецiальнi)

i 

-

Воднi засоби

43^ Повiтрянiсудна

,И. : lншiзасоби



Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та

46.

47.

48.

49,

i

50. j внесених узвiтному роцi

Б. ВкJ,lади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають

52.

5з.

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

l
i 9уr" коштiв на рахунках у банках та iнших i ;
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l Розмlр BHecKiB до статутного (складеного) j j
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

60.

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

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тOму числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

\Ь,

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ffекларацiт вiдомостей
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IYTIT!,1 l ПlДПУНКIi_'Е] пУНкту 2 ч.астини першоТ ciaTTi4, тБособЬrйЙlЪазначенип
аОЗаЦl ПеРШОМV ЧаСТИНИ ПеЬшоТ crgJ]] !! 3цону УкраТни "ПЪ-о JjёjдiiiпооiiЪi
:!яIнi,лI:ру,rн':,,Ц1 нь_9у.y .о:ф уу, qазначеЁи м и в аоза цI першому части н и

|t?Н[lх"].;Д,:у}iРнL,зlli,т,р"l,^к,ij]"дiglр9":л":91р1..зз111:911ут уi+lуляt {] lYrsly 2 частини пЪ[шоiББтrГа, йа;;i';dril;;;r;ffi;;й ,
хаяIт.н.т.l9рцо_г c;aTTi 11 

'Закону 
УкраТни "Пр-о iJёjдiзiпоОiiЪiiijя i

ПеРШОТ cTaTTi 'l'1 цього Закойу, вiдомоiтi щодо вйiЁаitЁйБЁiЁ7БйБJ,iiil у?ЁйЬЪ"цiтне зазначаються,

2..Ще шr а ра 1т_!а пов Н юе де кл а.р g цi_ю вл асн оруч н о ч орн ил ь но ю або кул ь ковою
ручкою синього а_о_о_чорного кольору таким чиной, rло забезпечуе вiльне читаннявнесених вiдомостей.

_л ^j, YД.l_Цiil_У П".1, ЯкЩо децарантом у звiтному роцi з-плiнено прiзвище, iм,я,по oaтbКoвl, спочатку 3а3начаеться_нове прiЪвище, iЙ'я, пЬ батьковi, а у дужках -попередне прiзвище, iм'я, по батьковi. | "---''

ЯКЩ,9 ДеКЛаРаНТ ЧеРе3. своТ ре_лiгiйнi переконання вiдмовивсЕ вiд прийняття
РР_._1Т?_Цilt591о_ltомера сiблiковоТ'ка_qтки_lлатница п,од"iиЬ-_ iJ;;jдЪrив про це
P,',*o,:'.+"r. ?qr..11Д9*"9ЦР ! З_б9П]В i мае про це вiдмiтку у паспортi'гilомадянина
JIP1III, - У ДеКларацlI зазначаються серiя та номер пЪЬпорта iройадянинаукраlни.

_ 4, У позицiт 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначеннямадреси житла на кiнець звiтного року.

ллл,,Jлз.з]:5чч.Llзр ?дyj.Tiq].paтi4B|lo lериторiальноТ одиницi (адреса житла)зазнала у звlтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадiнины ykpiihи -деклараНта, - за3Начаеться також назва станом на дату iапоЬнення декларДйГi

5. У позицiТ 3 зазначаеться займана декJ,Iарантом посада або посада, на якупретендуе декларант,

6.. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоТ cTaTTi 1 3акону УкраТни "Пýd засади ЬhпобiiанfrЫ i прот7дjТйЁугiйiг;.

n о. r,]; 
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д.о вжи н у тр а н с п о рт н о го з асо бу з а з н а ч а ют ь ся л и ше у

8, У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. ВiдомОстi tцодО фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10, У полi "пер_ер?}оя?lоrо у ,.q.lrjЦ_у_тglr_цiях 21-22. i полi "у тому числi ззкордоноМ"..у позицiях'45-64 зазнЬчаютьсf вiдомостi за ооiцiиrйr'кчрсом гоивнlдо
вlдповlднОТ iноземfiоj 

9а_лют1,1, устано.вленим Нацiональнйм 'банком'УкраfнЙ
день проведення фlнансовоТ операцiТ.

'11. Поле "сума,.витрат (грн) на придбання у власнiсть/орендч чи на iнше
тра9я ryриglув-lн.цл у позицiях 23-28,35-39 i riоле "усього"'у пЬ5ицiях
+о, +о, cU, со, эY l oZ заповнюеться, лкщq разовlвитрата (вшад/внесок) по кожнiй
lз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiЁнюе або пёревrцу.60 тйс. гривень.

rl,У полях "Усього" та "у тому числi.за кордоном" у позицiях 45-64
3а3начаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств,
пiдприемств, органiзацiй тофо, з якими у декларанта чй члiёнi';йБi;;iй;т-нТiьi,i'
вlдповцнl вlдносини.

-- _!? Достовiрнiсть внесених до.декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати lТ заповнення.

,,,..лл"].9.._Б{]шт.декларацiт виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiBукраlни порядку.

,^ _ _Дrrylарацiя_iз зл,tiналIll, внесена,цu зziDно iз 3аконапtа М 224-VII Bid 14.05.2013, м406-VII BiD 04.07.2013 }


