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апtrви цо перебуБаФть у влэсност
tа лридбанkя таких апtrв в lгрtr]

Б вrлади у бан{эt цнз папёрита
членъ.м

cr].,;1ctJT в на рэхун{аt у ьанках rа нUих

9tr г вчJскз:о.таrrтЕ.Iо(сiладеiоIо)

нш аппви цо перебувають у блафосr



утрФек Э}лФо У рээдв llvjпйна

погашеяня о.новно, суми позлкл 1{редиrу)

lншiвё эазваченiу роздiлах ll-v виrрат,

Утриманнязазначеногоу роздiлах l l-Vмайна

погашення о.нобЕоr счмл лози{и Gредлу)

погашення суми процентв эа пози{ою

1асв q!ую -равилонiсrь Jазначених у цiй Деkларацii вiдомос-е;

ФчL

примтка ], Деюарацiя запоанюоться iподаftся особами, эазNаченими у пуNпi 1 i

пiдпунп 'а'пунпу 2 частини першоi dаfr]4 та особами, зазначеними в аftацiпершому
часпни першоI cтaтi]1 законуУкраiни'Прозасадизапобганвяiлротидiiкорупц1',при
цьому особами, зазначеними в абзацi першому часfuни першоi стапi 11 цьо.о Закону,
в домосr] щодо витрат (вшадiв/внескiв) у деmарацii не 3азначаOься,

2,ДеOарант запоЕнюо демараЦю власноручно чорнильною або куль{овою ручюю
(,H.oro або opro,o lолоору -а,/м u/ном to забез ечуL влью чу-аF]с вче.е-иL

Б. Ф наЕсовLзобов'язання членiв ciUi деOзранта (rpн)



Я(цо деOарант через cвoi релiгiйн] перекоsання вдмовився вИ прийняпя
номера оьлпово] kартки платяи(а податкiв ъ поаиомив лро це

оiдпоздNий оргаN доход в зборв ]мас про це вiдмiткуу паспортiгромадянина УкЙiни, -
удеrларац эазна!lэються .€р я та номер паспорта.ромадянина Уфаiни

омо liцодо м( ,9

хитла на кнець звтноrо роry

у раэiякщФ назва ад м н iстрати вн о_тер иторiальN oI оди!иц (эдреса житла)зазнала у
эвтному роцi зм ни, цо не вiдобрахено у паспорт Фомадянина УкраINи демаранта

6 У позиц]i 4 эазначаються вiдомофiвдпов]дно до абзацу десятоrо частини першо]
стапil Закону У(раlни Лро 3асади запобrання i протид[ корупц]1 ,

7 вдомост про довжину транспорrноrо эасобу зазNачаються лище у позиц]ях З7,

3 у раэiвдсутност окремих вiдомоФей у вИповдному полiставиться прочерк.

9 Вдомо" r_одоф:]Jь-ов/{суч JэоФ/rлоютýсядоrривн,

]0 У лолj 'перерэхованого у гривн у позицiях 21-22 полi у тому числ] за(ордоiоtrl'у позицiяХ 45_64 зазнэчаютьФ вiдомостi эа офiцйним ryрсом rривнj довдповднс ноземно1 валюти уста|овленим Нацо!альним банком Уiраlни nb д.по
проаедення фiнансово] операцil

1] Поле оума витрат (грн) ва придбання у Фаснiфь/оренду чи на iнше право
кOристуоання у позицiях2З-28 З5-З9 поле усього упозицiях -46,43,50,56
59 62 заповнФсться якцо разова витрата {вmаdвнесок) ло кожнй з зазначе!их позицiй
у звтному роц дорвнюе або перевицYе

]]r У поляl 'Усьоrо' та утому числiза койоном' у лозиц]ях 45 64 зазначаеться повн€
Nайменування ба|к]в iнших фiнанфвих устаяов iовариФв, пiдприомств о рган]за цiй тоцо, з

", и" "FB io о!м -а9в'вд-ов,.нlвjдtsосу./

]з Бланки деOарацi виготоаляються у визначеному каб ветом Мiнiфрiв у{раiни
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