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Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

2. Мiсце проживзння: ,.; r

J.

Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
Реестрацiйний номер облiковоl картки

платнйка податк,в серiя
та номер паспорта громадянина Украlни

1.



Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6.
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до
або цивiльно-правового договору

умов трудового
(KpiM вчплаm,

з9значенu.r_...у_.п.9""9.чц!%..7_...^8),

дохiд вiд викладацькоТ, Hayкoвoi i творчоi дiяльностi,
медичноl практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ ;

практики iз спорту

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агальна су_ма су:уп::lо доходу.: lp""r]l L l_ ]::

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
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15.
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18.
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20.
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] авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii :

майнових прав iнтелекгуальноТ власностi 
i

, допоtчtога по безробiттю

i алlменти
]

i

'l4. ; спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсtйнi виплати, що сплаченi декларанту за 
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l дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ i i

пр_офесiйно1 лlяльност1 r .



Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з дl<ерел за ме)l{ами YKpa'r ни декларантом

Назва краlни

Розмiр доходу

в ноземн]и валютl перерахованого у гривнi

21,

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

Назва краlFtи

Розмiр доходу
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Роздiл lll, Вiдомостi про нерухоме майно

А П,4айнО, щО перебувао у tзласностi, в орендi чи на lншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або гtа користування ним

23 Земельнi дiлянки
"5й Х-СjЙл

--"24 Житловi будинки

25 Квартири

zo Садовий (дачний)
будинок

27 Гаражi /?, /о

,а lнше нерухоме
майно

| 
-'

Перелiк об'ектiв l\4iсцезнаходження об 0кта (кра на, адреса) 3агальна площа

(кв м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду ч и

на iнше право

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

29. Земельнi дiлянки

30. Житловi будинки

31. : l{варти

32,

,ъ

/,.ъ

lнше нерухоме
майно

членiв ciM'T декларанта
3агальна площа (кв, м)Мiсцезнаходжевня об'екта (KpaiHa, адреса)

l
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33.

34.

Перелiк об'еггiв
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Садовий (дачний)
будинок
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, шо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на Х придбання (користування)

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37. Воднi засоби

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

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

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

СуN{а витрат (грн) на

придбання

у власнjсть

оренду чи

на iнше право

користування

}-

l
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35.

38.

39.

Автомобiлi
легковi

Повiтрянiсудна

lншiзасоби



40. Автомобiлi легковi

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)
Перелiк транспортних засобiв

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)
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у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоноtл
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноI суми

l

: lнц,li не зазначенi у роздiлах lll-V

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60,

61.

62.

63.

й.

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)
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l Добровiльне страхування i

Недержавне пенсiйне забезпечення i

, 
Утримання зазначеного у розаiлах ||-V_ 

майна 
.
i

Псгашення ocHoBHoi суми позики (крелиту) 
,
I

, Погашення суми процентlв за позикою |

у тому числi за кордоноl\,1
Перелiк фiнансових зобов'язань

у тому числi за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй fierо.rapaцiT вiдомостей

l

9

Усього

,--
F-_

Погацення суми процентiв за позикою
(кредитом)

л-

Усього

r
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Примiтка. 1.,Qекларацiя заповнюеться iподаеться особами, зазначеними у пунктi 1 i

пiдпунктi "а" пункту 2 частини перщоТ cTaTTi 4, та особами, зазначеними в абзацi пёрrоrу
частинИ першоТ cTaTTi 1,1 3аконУ УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ''. ПрЙ
цьомУ особами, за3наченими в абзацi перщому частини першоТ cTaTTi '1 1 цьоiо Ьа*ону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiт не зазначаються.

2.,щешарант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкоюсинього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне чйтання внесених
вiдомостей.

3. У позицiТ 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по
батьковi, спочатку за3начаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дуж*ах - попередне
прiзвище, iм'я, по батьковi.

, ЯкIло декларант чере3 своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковот картки платника податкiв та повiдойив' про це
вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина УкраТни, -
у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина УкраТни.

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

у разi якIло назва адмiнiстративно-територiальнот одиницi (адреса житла) зазнала у
звiтному роцi змiни, lло не вiдображено у паспортi громадянина Укратни * декларанта, -зазначаоться також назва станом на дату заповнення деr<ларацiТ.

5. У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоТ
, статгi 1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ''., 7, Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях З7,
38,42i 43.

8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.
9. ВiдомоСтi lлодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
10. у полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi за

кордоном" у позицiях 45_64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi довiдповiднот iноземнот валюти, установленим Нацiональним банком Йкратни 
'на 

деньпроведення фiнансовоТ операцiТ.
'l1. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право

користування" у позицiях 23-28, 35_39 i поле "усього" у позицiях 46, 48,50, 56, 59 i 62
заповнюоться, якщо разова витрата (вL<лtадiвнесок) по кожнiй iз зазначених позицiй узвiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 80 тис, гривень.

1,1 
,. У полях "Усього" та "у томУ числi за кордоном" у позицiях 45-64 зазначаеться повне

] наЙменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариiтв, пiдприемств, органiзацiй тощо, з
якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.

12. ,Щостовiрнiсть внесених до деr<ларацiТ вiдомостей засвiдчуоться пiдписом
декларанта та зазначенням дати tT заповнення.

'1З, Бланки дешарацiТ виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни
порядку.

14. у разi якщо суб'ект декларування не може одержати iнформацiю про майно,
доходи, видатки та зобов'язання фiнансового характеру члена ciM;T,'якого мобiлiзовано
вiдповiдно до ука3у Президента Укратни, декларацiя 

- 
за 2о14 pik заповнюеться без

урахуваннЯ iнформацiТ, невiдомоТ суб'ектУ декларування. У такому разi суб'окт
декларування разом iз дешарацiею подае пояснювальну записку довiльнот форми, Ъ якiй
зазначао, якi саме позицiт декларацiт не заповненi, та пояснюе причини Тх незаповнення.
суб'екг декларування зобов,язаний подати уточнену декларацiю за 2о14 pik не пiзнiше з0
робочих днiв з моменту усунення обставин, якi перешкоджали йому одержати необхiднi
данi.
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