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Розд,л ll в домостi про до\одh
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Fфлаченi) деФаоаfу вдповино !о уUов
або цлально правоOого до.овору 1крjfr
зазнасенчх V поэоцiях 7 3)
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дохдэй вLдчуженiя цвних папер в тз хорпоративних
прав

дохдбй пёредач в оренду 1сrр

дохiд вд вjдчухенЕя pyloмolo

заэн.сеg! у пф!цiях 6 19)
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ро]дiл lv, вцомо.т, протранспорrts, засоби

А Траюпорfri эасоби. що пёребуаають у Macнйi в орец чи на iяUj у прэвr Фр6}ъання
деиараft, та витрли деФараmа на ]r придбання {rщвня)
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аýиви, цо пер9бу:аюrь у власносr
яа придбанхя rбi!х апив3l.рн)

ф наясовtrх ycTaвoBar yr ч

вмэдёни{ у зв тному ро,]

Ном нальна BapTi.Tb цнiих iаЕр в ут ч

43 придСвiих узвтному роф

49 Розмiр внес{sдо сrатлно.о (спаданоrо)
{апiталу rоварhсrва. п дпрлем.тва.

цо перебуваюrь у щэсносr

Сума kощ о на раrуR{аху
фнансофх усъноаэх

,{q

Роир анёсk в до daryтHoro (сиаденоrо]
kап ълу тоgариства, п дприемсrва



рфдiл vl в,домфriпро фiнансо;l
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Засвlдчую правильнlсть заrначени\ у цiй ДеOарацii Е]домост.,Ай



м'я, побатьков спочатку зазнача.ться вове прзвице мя по батьковi ау
!J,lJ, -олёрр.,, np,,B/ Le ,ч € looa,oloB,

Якщо декларант через cвol релiIiйN iерековання вiдмовився вiд
прийняття реестрацйного вомера обл Koвol картки платника лодаткв та
ловдомив про це вiдловiдний орган доходв iзборiв мае про це вдмiтку у
' .! 'ooli -ооч-д9чи .ер. -l -омёр
паспорта громадянина Укоа]ни

4 У позицii 2 зазначаються вiдомостi щодо мсця лрохиваNня з
зазначенням адреси житла ва кiнець звтного року.

У разi якцо назва адl'rвiстративно_територ альноi одиницi (адреса
жйтла) зазвала у звiтному роцi змни цо не вiдображено у паспортi
громадянинаукра]ни дешаранта
дату заловнення декларац a

5. У позицi З займана декларантом посада або посада
на яку лретендуе дешарант,

6 , -о]и 4 вдоvо, ýд]овlд-о до dоJа_у де.а,оlо
l@ l .]dlо-1 ,loa -/ 'ГDо засад/ JФ, об а-,с rро-/д|

7 Вдомост лро довжину транспортного засобу зазначаються лише у
позиц ях 37, 38 42 i4з

8 ) оа} Ед , Едо7ос,е/ у в,д-овq.оv/

9 В !оvосl шо!о ФчJн,овl, с/мзао,р/-люю-ьсадо р/в,
']0 У полi 'перерахованого у гривн" у .азицях 21-22 i полi 'V тому

числi за кордоном' у позицiях 45_64 зазNачаються Еiдомостi за офцiйним
курсом гривнi до вдповдно] ноземно] валюти установленим Нац]ональним
банком Укра]ни на день проведення ф HaHcoBoI операцi]

'l1, Поле 'сума витрат (грн) на придбання у власн сть/оревду чи на iнше
право користування' у позицях 23-28, 35-З9 i поле усього у позицях
46 48, 50, 56, 59 62 заповнюсться якщо разова витрата (вмад/внесок) по
кожнiй iз зазвачевих позицiй у звiтному роцi дорввю€ або перевицуе

11r, У полях 'Усього' та 'у тому числi за кордоном' у позицiях 45 64
повне наймевуванвя банк]в. iнч]их фiнансових установ

товариств, пiдприемств, орrанзацiЙ тощо, з якими ч деклараЕта чи членiв Його
ciM'i наявнi вiдповдн вiдносини

]2 Достов]рнiсть внесених до деюарацi вдомостей засвiдчуоться
п дписом деФараЕта та зазвачеlням дати iiзаповненвя

13 Блан(и декларацii
l,4iHicтp в Укра ни порядку,

|Д.Llпр4чiя iз \пitи_уч! вllесе лLчч rzinl.
l4.а5,2аIз, j\! 40б VIl Bio a4,07,20l-] }

у визначеному КJб нетом

З|копа1ч -\|! 224,1/ll Bin


