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Роздiл ll, Вiдомостi про доходи

А Одержанi (Hapaxoвaнi) з ycix джерел в УкраIнi

5 Заlальна сума сукупного доходу, гривнi, у т, 1] }зs 99з32
6 зароб тна ггата FLlв/плат,i -а вrFаrcроди Hapaxoвaнi

Iви,]лаче]l де0 аоаьту slдговiдrо до yvoв трудового J
або цивiлоl-о-лравового доIовооу (KplM вuплёm

зазrачецLl , у позLцiq\ 7 8)

дохд вiд викладацькоi, Hayкoвoi i творчоТ дiяльностi,
мед/jьо']ракг/кй'FСТОУК-ОРСьКо та суддiвськоI
праггики iз спорту

GзэваФsаду,уйаiовиrоЦооЪiихсiдерхано(нара16ýано)за}аqенrц]йirЪiицiдохо.си)
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9,

авторська
майнових

дивiденди проценти

винагорода iHmi доходи в]д реалiзацii
прав lнтелектуально'i власносгl

10 матерlальвадопомога

11 дарунки, призri 5играш

12 допоvо-а по беaообlт-ю

користузання) майна

сума одерхэноФ (нарахованоrо) доходу

20. 
'iш] 

види до\од в (* зазначен!у лозчцiях О-19)



Б Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за межам!4 Украlни декларантOм

в Одержан (Hapaxoвaнi) з джерел за межами Укратни членами с м'i декларанта



4

Роздiл lll. Вiдомостi про нёрухоме майно

А, 
'\Лайно, 

що леребувае у власностi, в орендi чи на ifltJJoмy правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Мrсцезнаходхення об'епа цраlнб адреса)

23 Земельнiдiлянки

24 Житлов будинки

25 Квартири

26 Садовий (дачний)
будинок

27 Гараж

|нше нерухоме
майно



Б. ПIайно цо перебувае у власностr, в орендi чи на iншому правi користування
члевiв c]M'i декларанта

Земельн дiпянки

30 Житловi будинки

Садовий (дачний)
будинок

Гараж]

lнше нерухоме
майно
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А Транспортнi засоби, цо перебувають у маснсютi, в орендi чи на iншому правi користування

Водr засоби

, двrryна, квт,до*ина см) l на нше право

користування

зб

з7

38 Повiтрянlсудна

lншiзасоби

Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби

декларавта та витрати декларанта на ]i придбання (корисryвання)
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Б Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правi

Автомоб лi леaков

користування членiв ciM'j декларанта

Перел, траЁспорrчл, rафбiв
марв]модель

(об'ем цил ндр вдвиryна куб см

по])лkн]оь двиryhа (Вт доыина см)

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднiзасоби

Повiтрян судна

lншiзасоби



Роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках! цiннi папери та iнlлiактиви

Д Вклади у банках
деl,J]аранта, та

46, вкладених у зв твому роц

Номiвальна варт сть цiнних паперiв, у т ч,]

придбанйх у эв|тному роц

Розмiр внеСк в до стат}тного (скJ]аденого)
каппалу товариства п дприемства,

внесених у звiтному роцl

цiннi папери та iHщi аггиви, цо перебувають у власностi
витрати декларанта на придбання таких аггивiв (грн)

утоuучиф заюрдоном

45 Сума кошт а на рахунках у банках та iнших

Фlнаьсов/\ ]с rа-овах, у I (

47

48

49

50

Б. Вк.1ади у банках, цiннi папери та iHцi активи, що перебувають у власностi
членiв ciм''i де клара нта (грн)

51

52

5з

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

ф наFrсозих установах



Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язанвя

А, Ф,Fансов, зобов'яэанlя декrlаранта та ,н!, ,4ого в,4трати (грн)

перел { фjвансоЁи( зобо9 яФlь ycboro l y,o,y"n* .u*ордо"о"

54

55

56

r]огаJе.ня осчовно] суvи,]оз/ки (<реди-у)

59, IHmi не зазнЪченi у роздiлах lll-V витрати

Погашення суми процёнтiв за позикою
(кредитом)

Б, Фiнансов] зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

60, 
- 

Добровiльне страхування

61, Недержавнеленсiйнезабезпечення

бз.

64.

утриvаFня заз-аiеного у роздlлах lll-v майна

Погашення оововноiеуми позики (кредиту) 
i

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

зо 'бт"; zo /( р

Примiтка. 1, Декларацiя заповнюе]-ься i подаеться особами, зазначеними
у пункгi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами,
зазначеними в абзацi першому частини першоi cTaTTi 11 3акону Украiни "Про
засади запобiгання i протидii корупцiТ". При цьому особами, заэначеними в
абзацi першсму частини першоi cTaTTi 1,] цього Закону, вiдомостi щодо витрат
(вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.

перёлж фFа*фвиt зобов язбяь уто учиф за кордоном
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2. Декларант заповнюо декларацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, lло забезпечiс
вiльне читання внесених вiдомостей.

3, У позицiI 1 у разi, якlло декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище,
iм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у
дужках - попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якцо декларант через cвoi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд

прийняття ресстрацiйного номера облiковоi ' картки платника податкiв та
повiдомив flрс це вiдповiдний орган доходiв iзборiв iMae про це вiдмiтку у
паспортi громадянина Украiни, - у декларацij зазначаються серiя та номер
паспорта гроNладянина УкраТни.

4, v псэлцir 2 зазначаються вiдомостi u.lодо мiсця проживання iз

зазначе-Fям аqоеси житла на кiнець звiтного року,

У разi якцо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла)
зазнаJiа \, звi]ному роцi змiни, lло не вiдображено у паспортi громадянина

Украiни - декларанта, - зазначаеться також назва станом на даry заповнення

деклара,.ii.'

5. У ;]озицil 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на
яку пр_Атэ:]дче декларант,

6, V qоэицli,4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого
частини першсi статгi ] Закону Украiни "Про засади запобiгання i протидiI
KcpyIll_]il ,

7. Вiдоfulосii про довжину транспортного засобу зазначаються лише у
позицiях j7. ЭВ 42 i 43,

6 } rазi siдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться
прочерк,

9. B,l:lofu]ocтi цодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi

1i], у ;0j]i "г:ерерахованого у rривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi
за коодоно l" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом
гривнi 4о ;,1;;,):]iдноТ iноземноi валюти, установленим Нацiональним банком
yкpai.?. на де*ь проведення фiнансовоi операцii.

i1, ilO:r€, "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
право l.;,]l,rст:lвання" у позицiях 23-28, 35-39 i поле "усього" у позицiях
46, 48, 50 5{j, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по
кожнii4 ]з ]]ззiiачених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе
8С ти: ,р пз; :",
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111, У liолях "Усьоло" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45-64
зазначаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств,
пiдприомств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi
вiдповiднi вiдносини,

12, Достовiрнiсть внесених до декларацii вiдомостей засвiдчуеться
пiдписом декларанта та зазначенням дати lТ заповнення.

13, Бланки декларацii виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
УкоаТни порядку,

14, У разi якщо суб'ект декларування не може одержати iнформацiю про
майно, доходи, видатки та зобов'язання фiнансового характеру члена ciМ'T,
якого мобiлiзовано вiдповiдно до указу Президента УкраТни, декларацiя за
2014 рiк заповнюеться без урахування iнформацii, невiдомоi суб'екту
декларування, У такому разi оуб'ект декларування раэом iз декларацiею подае
г]ояснювальну записку довiльноI форми, в якiй зазначае, якi саме. позицiТ
декларацiТ не заповнен;, та пояснюе причини ix незаповнення, .Суб'ект

декларуванl-я зобов'язаниЙ подати уточнену декларацiю за 2014 piK не пiзнiше
З0 робочих днiв з моменry усунення обставин, якi перешкоджали йому
одержати необхiднi данi,

{1!еклараuiя iз змiна;ttu, вллесенамц зzidно iз 3аконамu N9 224-VII вit
J 4.п5.2а i r, .\'!! 4aC-1-1l Bin 04.07.20l3. LUg б l O-И l I BiO l 5.()7.20l 5}


