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Роцй ll, ВlдомосП про доrоди

А одержая lHapaxoBaн ) з Ycx джерел в yrpalнi

з]ц3] 9]0l(

,],llraц ]]t(]
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]3 дD д вц в дчгхёння рухомоь та reрцфdo reйяа

]7 дох д вц проваджённi пдпр
профеойноlдlял5ност

13 дохдвйвдчяенЕяц,хни(п
прав

19 дохд вiд передачiв орёнду (сrроrове володiння ъ/або
корисryвання) майна

20, вшL види дOход в rяо заэзачфl у поэUцвх 6-19)



в одёр€tsi (tsара. Oфtsi) з двеЁл за ffечамй
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Б Майно цо перебува0 у ыасност вореяд чи на iнщoмy прав користувазня
член в сiя l дебаракrа
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Б транспорrн засоби. цо пере€уваль у влФносr воренд чts на ншо,у прав
{орлстування члёкв сlя l д€Oарала

ilrtчr tlсг r.lb rrL i] ч!. Е. 1э1\
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эЕиви що перебувають у власност
на поидбанЕя такихаfrкв,в (грф

сума ющ в Еа рахунках у банхахта нших

ф,нансових уfrановах, ут ч

вOадениху эвirЕоиу роц,

вом нФьна варriФь цкних паперв ут ч

придб€них у звпноиу роц

Розм р внесквдо ffат)твоФ (сOаденоф)
€п талу товаристф пдприсмсrва.

,:u

Ф BH*Hrr у эв THoffy роц

суиэ юшв на рахунбх у банхах та нших

Роз Mrp в н фк в до Фаr}.но.о {сmадёяо ю)
бпталутоаар!сrва, п,дприемФа



Ро{iл vL аiдомостi про Фiнансовa Фбов'яrання

недеряавн€ пеюlйно забезп€чення

}tрш ж Ф}л*dо у р.иИах lbv ffайха

поrашенм офофоl суffи по ш ({рёдлy)

lншr незазначенi у роздiлах ll -vвитрэти

1!lr5д

lлдt

Б Фнан.ов, ]обов'яrання член в он, дешаранта tpts)

недерюэtsе пеяс йке забелач.шя

Утр,нання эазначеноФ у роздлах ll-vиайна

Погашення фЕовЕо суми позtr{п Цредпr1)

погацення сухи npolreнTlв за пфихOю

J9tý

lчOз1

]16?8

3асвдчую правильнiсть зазначёвих у цiй Дёкпарацil вiдомостей

tд l ицrкt
lq

uo lб р

Примiт€ 1 Дё иа ра ц я заповнюоться iподаФься особами за3наченими у пуNп ] ]

пiдпунпi"а" пунпу 2 чафини першоi стапi4, та офбамй зазначеними в абзац першому
чафини першоI стапi] 1 Заkону Укра]ни 'Про зэсади запббirання протйд 1 кору п цil', При
цьому особами, зазначёними в абзацi .ёрцому частинй першоi фап 1] цьоrо Закону,
виомocтiцодо в итрат (вмадiв/в яес в)у демарацii ве заззачаютьФ

2 деиарант заповню. дешэрацiю масноручно чорнильною або кульковою ручкою
фrьоlо або .ор]о-о lольору rа.ич чуrо} Jo забе]гечус

З У пФицi ] у раз якцо демаравтом у звfrому роцi зMiHeHo прiзвице мя по
батьковi,.почат{у зазначасъся ноф прзвицё мя по бать{ов, а у дужЕх - попередно



]a
пр звище. iм'я по батьювi

Яkщо деФарант через cвoi релпiйнi переконання вимовивФ вiд прийняпя
pellтpaLiiнoФ -очFра облrово, артш платн/ка пода1,1в та повцоч/в -ро ]е
в дповiдний орган доходiв r зборiв i ма€ про цр вiдмiт(у у паспортi громадянина Украrни,
у демарацiТзэзначаюrься серiя та номер паспорта rромадянина У{раiни

4 У пфицi 2 зазначаються вдомостiцодо Micи процивавяя з зазваченням адреси
жйла на к нець звПноФ року

у разl яrцо назва адм iH страти в вФте риторiальноl одиниц (адреса мтла) зазнала у
звiпому роцi змiни цо не вдображено у паспортi rромадянин. УкраIни деиаранта

ом яа дату заповнення деиарэцii

5 У позицi] з зазначасться займэна дёмаралом посада або посада нз яку

6 У позицl а зазначаюrься вдомоdiвдповдно до абзацу дёсятоrо частини першоi
Фап 1 Закону Украiни'Про засади запоб rанNя протидil корупцil"

7 Вiдомост про доахину транспортного засобу зазначаються лишё у позицiяя з7,
зв 42i4э

аУр.з вцсг-о-iо.рем/. вдомостей, в,дгоgцному -ол, ставитося -рФерr

у ]втному роцiдорiбвФо або перевицуе

9 ВИомостiщодо фiнанфвих сум заокруглюються до rривнl

]0 У полi перэрахованоrо у rривнi" у позицях 21-22 полi у тому чиф за
кордоном'у позицях 45-€4 зазначаютьф вдомост за офiФйвим курсом rривн до
вФповдноi HoreMHoi валюп, установленим НацiонФьним бавком УФаlни на день
проведеNня фiнансобоl опеDацi

]1 Поле'сума витрат tpo на придбання у власнсть/оревду чи за вше право
кори.ryванNя' у позицiях 2З_28 ЗЬЗ9 поле 'усього у позицiях 46,48. 50 56
59 62 заповнюсrься якщо раэова витрата (виад/вiесо0 по кохi й iз зазначених позицй

1 1 
r у пфях УФоФ' tа 'у тому чифi за кордоном у пфицях 45,64 зазнач*тфя повне

N.йменування бав(в нших Ф яансових уftнов, товариdв, пипри.мств, орrан Фцй Фщо з
якими удемаранта чи и€HiB його oiмl ваяы вИповlдв вднФини,

]З Бланки дешарацii вигоrовляються у вйзначеному каб нетом MHicTpB У{ра]ilи

14 У разi якцо су6'сп демаруваNвя не мохе одержатй iнформацiю про майно
доходи вlцатки rа зобов'язання фiнэнсовоrо хараreру 9ева cмl, якоrо моблiзова3о
вiдповдно до укаэу ПрФидента УхраIни демэраця за 2014 piK зэповню€ъся без
урахува3яя iнформацii нёвiдомоi субопу деmарування У такому р.зi субоп
демаруванвя разом iз демарацiею пода. пояснювфьну зап и ску до вiльноi форми, в яИй
зазначэо. якiсаме позицiдеиарац] не заповнен, та пояснюо причйни il нёзаповвёння
Су6'сп дешарування эобовязаний подати уточвену демарацiФ за 20]4 р к не n зн ше З0
робочих днiв 3 момеNry усунення обставин як перешкодхали йому одерхати необхдяi
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