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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одер>канi (HapaxoBaHl) з ycix джерел в YKpaiHi
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Загальна cylv]a сукуll1-1ого доходу, гривнl, у т, ч,

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) деклараl-.ту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вчплаm,
зазначенuх у позutliях 7, 8) 

,

дохiд вiд викладацько'|', HayKoBoi' t творчоi' дiяльностt, ,

медичноi'практики, iHcTpyKTopcbKo't -а суддtвськоi
практики iз спорту

CTpaXoBl виплати, страхов| вlдшкодування, викупн|
суми та пенсiйнi виплати, що сплаtlенi лекларанту за

договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

лохlл вiл вlлчуження рухоtиого та нерухомого майна

дохiд вiд провадже1lня пiдприсмницькоl та незалежноj'
професiйноi дiяльностl

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
п рав

дохrд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користуванltя) майна

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

ф/ý// // 1чз

36 бач

(назва закладу установи тощо в яких одержа1о (нараховано) зазначенi у цiй ПОЗИuiТЛОХОДИ)

авIорська винагоро,lа, rl.шi доходи вiд реалiзацi't
майнових прав iнтелектуальноl власностi i , 
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Сума одержаного (нарахованого) доходу



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантоl\л

:::

_-



Роздiл Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'ектiв l\,4iсцезнаходженF]я об екта (краiна, адреса)

Сума витрат (грн) на

оренду чи

на iHLUe право

користува нн я

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

2З Земельнiдiлянки
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24, Житловi будинки
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Садовий (дачний) 
.
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26

27. : Гаражi

2в lнше нерухоме
майно



Б. Майно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'i' декларанта

Перелiк об'ектiв l\4iсцезнаходжен ня об'екта (краlна, адреса)
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Земельнi дiлянки

30, , Житловi будинки
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31 Квартири

32 Садовий (лачний)
будинок

3З. : Гаражi

34 lнше нерухоме
майно
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, цо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

г*-
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I\4a рка/мод ел ь

(об'см цилiндрiв двиryна, куб см потужнiсть

двиrуна, кВт. довжина, см)

35 АвтомоOiлt
легковi

36, Автомобiлi
: вантажнj
: (спецlальнl)

37 . Воднi засоби

Повiтрянi судна

lншi засоби
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декларанта, та витрати дек.г]аранта на'tx придбання (користування)

Сума витрат (грн) на

оренду чи

на iнше право

користува нн я
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Б. ТранспоРтнi засоби, шо перебуВаlоть У власностi, в орендi чи на iншому правi

I\4арка/модоль

(об ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

поту)кнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску
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40. Автомобiлi легковi
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41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)
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42. Воднi засоби

43. l Повiтрянiсудна
:::
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44, lншiзасоби

користування членiв ciM''l декларанта

Перелiк транспортних засобiв
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Роздiл V. Вi,qомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнlлi актнви

Д. Вклади у банках, цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi

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

у тому числl за кордоном

цs. i Сума KollJTiB на рахунках у банках та iнших

1 ФiнансовиJ( уста|{9вахl I т ч,: 
"

46, , 
вкJ,lадених у звi_т_ному почi

47 Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т ч 
]

46 придбаних у звiтному рочi

49 Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства. пiдприсмства,
органiзацi'l, у т: ч::

50 внесених у звiтному роцi

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'r декларанта (грн)

у тому числi за кордоном

51. , Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах

Ее

]

Номiнальна BapTioTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутноrо (складеного)
капiталу товариства, пiдп риомства,
органtзацii

n_



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

у тому числl за кордоном
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60.

61.

62

63.

64,

fl обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

утримання зазначеного у роздiлах Ill*v майна

Погашення ocнOBHoj суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Б, Фjнансовi зобов'язання членiв сiм'i'декларанта (грн)

Перел jK фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

роздiл vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii' вiдомостей

'/ Г7ч*а zo/€ р

примiтка. 1, ffекларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними упугtктi 1 i пiдпунктi "а" пунктУ 2 частини першоi'статтi 4, та особами, зазначеними вабзацi першому частини першоi'статтi ,11 Закону Украi'ни "про засади запобiгання i
протидii' корупцi'[", При цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини
першоi' cTaTTi 1,1 цього Закону, вiдомостi щод0 витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiiне зазначаються.

2. !екларант заповню0
ручкою синього або чорного
внесених вiдомостей.

декларацlю власноручно чорнильною або кульковою
кольору таким чином, шо забезпечуо вiльне читання

3" У позицii' 1 у разi, якцо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвице, iм'я,
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по ба]"ьковi, спочатку зазначастьсrt нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках -
попередне прiзвище lм'я, по батькtlвi.

Якщо лекларан,г через cBo'r релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковоl картки платника податкiв та повiдомиlв про 1.1e

вiдгlовiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiт-ку у паспортi громадяниlt-tа
Украiни, у декларацii'зазнаL{аь)l-ься серiя та номер паспорта гроjиадяну]l"lа
YKpaiH и.

4. У позицil 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням
адреси житла на кiнець звiтного року

У разt якщо назва адмiнiстративно-територiальноi' одиницi (адреса жi,lтла)
зазl{ала у звiтному роцi змiни, Lцо не вiдображено у паспортi громадянина Украi'ьtиl -
декларанта, - зазначаеться l"акох( неlзЕ]а cTaltoM на дату заповненFtя декларацii'.

5. У позицil'З зазначаеться займана декларантом посада або посад]а, на яку
претёl-]дуе декларан т

6 У позиtцil' 4 зазначаlоться вiдомостi вiдповrдно до абзацу десятого L]астiлни

першоi ста,гтi 1 Закону Укра'tни "Гlрrэ засади запобiгання i про,гидii'корупiii't '.

7 Вiдомостi гlро довжи}-lу транспорт1lого засобу зазначаються лиш(} у
позиt-liях З7, ЗВ, 42 i 4З.

В. У разi вiдсутнос;тi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi стэвитL,ся
п рочерк.

9 Вiдомостi щоцо фiнансови)( сум заокруглюються до гривнi
10, У полi "переl]ахованого у грр]вlлi" у позицiях 21-22 t полi "у топ/lу числl за

кордоi-lом" у позицiях 45-64 зазначэlоться вiдомостi за офiцiйним курсоNл гривнi до
вiдповiдноl iноземноl валlоти, усlановленим Нацiональrлим банком Уr<раi'ни на

день проведення фiнансовоi' операцii',
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiстьiоренду чи на iHi-tle

право користування" у позицiях 2З-2В, З5*З9 iполе "усього" у позиLliях
46,48,50,56,59 i62 заповl-]к)с],ьсrl, якLr.{о разова витрата (вклад/внесок) по кох<нiй

iз зазначених позицiй у звiтноплу paLli дорiвнюе або перевищуо В0 -гиrс.

гривень.
111. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45-04

зазнаL{асться повне найменувагtня банt<iв, iнLuих фiнансових установ, lоварис,гв
пiдприомств, органiзаL"{iй тоL"цо з якиillи у деlfiаранта чи членiв його сirи'l наявнi
вiлповiлнi вiдьtосини.

12 f{ocToBipHicTb внесених до лекларацii вiдомостей засвлдчуеться пiдгlис;оrvt

деклаiJантата зазнач,]l]ням дати ll заllовнення,
1З, [э.rrанкиt декJlарацil виготс.lвляlоться у визначеному Кабiнетоrr,l [VliHicTpiB

Украiни порядку.
14. У разi яl(що суб'окт декларування lJe може одер)](ати lнформrацitо гllэо

майно доходи, видатi(и та зобов'язаllня фiнансового характеру члена ciM'l, якого
мобiлtзовано вiдповiдно до указу Гlрезидента Украi'ни, декларацiя за 2014 piK

заповl{lоOться без урахуваt]1-1я r-rсjэормацii', невiдомоi' суб'окту декларуванl-]я У
такому разi суб'ект декларува1-1ня разом iз декларацiею подае пояснювальну
записку довiльноi'форми, в якiй заз1-1ачае якi саме позицii'декларацij не заповнс;нi,
та пояснюс причини Гх незапоRнеl-iня, Суб'скт декларувагtня зобов'язаt,tиtй под;] гу1

уточнену декларацitо за 2а14 pit< не пiзнiше 30 робочих днiв з моменту усуне]-]tiя
обставин. якi переш]Liод)кали йом,v од]ер)i(ати необхiднi данi.
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