
iо Закону Укра!Еи
"про засади запобiтаflвя

i протидiI (орупцit"
вiд ] квiтня 2011 9оку

lll з206,чl

, дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобов]язання ф нансового характеру

за zU,i2 plк

I

I

роФiл l, зайльнl Blдoмocтi



А Одерю (нара,ован) J K, д{ерел в Уlра,н

Загальна сума су{упного доходу, гривЕ yr "' -з1!,с\+5

эвтOрськэ винагорода iншi доходtr вд реалзацi

дохiд вд висухення рухомо.о ъ верцомого

дохй вц лрозадження пдприЕмниqьоirэ

дOrд вь в]лчу,€ння цiнви! паперв та
opiB

дох д вд передач в оренду (стро(ове

tI

20. siв|ди доIод]в 1,6 зазначевi у ])!]-
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Б. майно цо перебувае у власноfii, ворвнд]чи на iнцому прав]юрисryвання
члёнiв ciм I дёшзралэ



роlдiл lv. вiдомостl протрrнспортлl засоби
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в, транспортнiзэсоби, що перёбуваюъ у власноffi, в орендiчи на lншому пфвi
корисrування членiв оiмlдем.оанта



Роздiл v, Вlдомофi про виади убанGх, цiннi палери п lнцlаmви

Д Вмади у бан€х цiнн]папёрита iншiаOиви, цо перебуваюъ у власнойi
деиаранта. та виrратидеиаранта ва придбання таких апив в (гря)

4ý, СумакоцriвнарахункахубанЕхтаiнших
: фiнансовиtуст.новах ут ч,

виадених узвiтному роц

Б Вmади убан€х цпн папери та iншiапиьи, що перебувають у масноФi
членiв сiи l декларанй tpн)

сума коштiв на Dахунк*чбанrахта iнших
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А Фi_а-.ов l0.oвqla.-6 0Ачарэ-lэ la ,L i0 0 B/TpaT/lpi

добров льне сrрахуьаliя

Недержавне пенс йяе эабезпесенвя

добров]льве орахуsання

УтримаЕffi зФЕачеЕоrcуроздй ll Vмайа

поrашення ocнoBH0l суrjи пOзйkи цредитЛ

Засвiдчую правильнiсть зазяачених у цiй Декларацii вiдомостей

С(/пСц. t(| 2о,/6 р'',/'

Примiтка, 1, ДеOараця заповнюсться i подаеться особами, зазначеними
у пунmi 1 i пiдпунктi 'а" пункту 2 частини першо"l стап] 4 та особами,
зазначеними в абэац] перU]ому частини перLUоl стапi 1'l 3акону Украiви "Про
засади эапобiгання ] протидll корупцii', При цьому особами,
абзацi перl!ому частини перU]оi cTaTTi 11 цього Закону, в]домостi щодо витрат
(вшад в/внеск]в) у декларацi'l не зазначаються.
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2, Деrиарант заповNюо деФарацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синьоrо або чорного кольору таким сином, що эабезпечуе
в льне читання внесених вiдомостей,

3, У позицiI 'l у разi, якщо демарантом у звiтному роцi змiнено лрiзвище,
iм'я, по батьков], спочатку зазЕача.ться нове прзвище, iм'я, по батьков, а у
духках попередне прkвйце, iM я ло баты(ов ,

Якщо декларант через сво] рел гiйн]
приЙняття реестрац Йного номера обл]{ово'
повiдомив про це вдповдний орган доходв
паслортi Iромадянина У(рап{и у демарацii
паслорта громадянина УкраIни

переконання вlдмовився вц
картки платника податкiв та
зl]орв мае про це вlдмlтку у

серiя та номер

4, У позиц] 2 зазначаються вlдомостi щодо мсця пJrоживавня iз
зазначенням адреси )китла на к нець звiтного року

vo", ql lo -,ва"дч, .тра,/вно lбр/ орф-о о'од/ /.ll адреса l,и-rа
Jo не вдооралё, о ) dспор, ,povala /Hd

Украiни деOаранта, станом на дату заповневвя

5 У позицi 3 зазЕачаоться займана деmарантом посада або посада на
яку претенду0 декларавт

вlдоVо вlд-овl0 о ло аб,аl J ле,аlоlо
частини перUJо cTaTTi ] Закону Украiни 'Про засади запобrання протидi

7, Вiдомост] про довжину транспортного засобу зазначаються лише у
позицяхз7 38,42 i4з,

8 У раэi в дсутностi окремих вдоNlостеr] у вiдповдному

9 Вiдо[lост] щодо ф нан.ових сум заокруглюються до гривнi

10 У лол 'iерерахованого у гривн' у позицях 21-22 i полi ''у тому числ
за кордоно,i у позицiях 45 64 вдомост] за офiцЙвим курсом
гривн до вдповдвоi iноземно] валюти, установленим Нацiональним б;нком
v, pJ'l / адеьоlоовАqе_-qФiнdн ово|о,пра

] ], Поле сума витрат (грн) на придбання у власн сть/оренду чи на iнше
право користування у позицях 23-28, З5-39 ] поле 'усього' у позицях
46,48 50 56, 59 i 62 заповнюоться, якцо разова витрата (вмад/ввесо0 по
кожнiй з зазt!ачених позицiЙ у зв]тному роцi дорвнюе аОо перевищуо
Е0 -/с, рйв-н"
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11r. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном у позиЦях 45,64
зазначасться повне найменування банкiв, ]нu]их ф]нансових установ, товариств,
пiдпри€мств, органiэацй тощо, з якими у демаранта чи членiв йоm ciмI наявнi

12, Достовiрнiсть внесених до декларацii вiдомостей эасвiдчу€ться
пiдписом дешаранта та зазначенням дати ]l заповвення,

1З, Бланки демарацil виготовляються у визначеному Кабiнетом ПЛiнiстрiв

14, У разi якцо суб'.кт декларування не може одерхати iнформацiю про
va/-o, доrод/ вrдатки -а ,обов'rаанно ф а coвolo,аоё{теоу rле"а ciмl,
якого моб]лвовано вiдповiдно до указу Президента Украiни, деOарац]я за
2014 рk заповнюсться без урахування iнформацiI невiдомоi суб'€кту

да J арування 1 laKoMj/ рёп суо'.кт деФарування разом з де гарацiсю подас
пояснювальну записку довiльноl форми, в якiй зазначае якi саме позицii
деOарацii ве заповневi, та пояснюс причини ii незаповнення,,Суб'.кг
дешарування эобов'язаний подати лочнену декларацю за 2014 piк не п знiLIе
30 рооо"и) д-в об. авин якl переL :одлали йомv
одер)'{ати необх]днi данi,

{Д.ljlрl!.i,1 iJ ,,пiпо,пч, вцасечlLл llййФ Ь :rlкоuhlц .}\i 224-УЦ Bin
14.05.2013, j|t! 40б-уIl Bio 04.1)7,20lJ,,\|,! бlO-уlI! Bh 15.a7.20l5}


