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Розд]лll'вiдоиост'продоrоди

(нарахован ) з ycix джерел а ylpa]H

ЗаrФьна сума сукупно.о доходу грtrвн yr ч ]

заробiтflа плата iнmiвиплатиia винагородп нар овэв
(виплачеij) деmаранту вдповцзо до умов трудовоrо
або qив]пьно{равового догабdру (Фiм аuплап
йючелчх у пйлцkх L3) l

апор.ька вtrнагорола. нш

п

1? допомогапобезробiпю

i ! р, фlр_аiио t, !,фщrc Ф{ry

страхdв виплати, crpaxoBi одш(одуваhhя аикупЕ

ryми rа пенсiйн] аиплати, цOспiаqёя деиарантуза .
доrоворо прахуаання
эабозпечаhня тэ пенсiйного вrладу

доtд ви в дчухсяf цiнних паreр вта {орdораrиOнtrх

дохдвiллередач зорёнлу( ро

т,, вш]6trди доход]о 1,1e за!lа,Енi у паз!цйх 619)
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роздlл lll. вlдомост| про iерухомёмайно

А, Маяно, що перёбувэё у элафоф в орёнд чи на lншому правi rорифування деmаранЕ,
та витрап деФаранта яа придб4няrакоФ майн. або на юрисryва$я ним

жлловiбудиRи -
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Б, Транспо ртн] зфоби, що п€ребувамь у ФасноФ] в орбgд чи н. ]нфму правi
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юрrffувэн ня член о ciм'i дёшэра нта



ро]дiпv, в,доио.тlпро эФци у банNаr, цiнdlпаперя та

сума хOщв на раiунбх у
ф нанфвiх установах ут

эпиви, що перебуаають у бласносl
на придбанgя тэ{их апивiв {Фн)

цо перёбувають у влэсRыi

L

бrладенйх у эвiтноfuу роцi

ном вальна варт сrь цнних папёрiв ут ч

Розмiр BHecKiв до сrатуrного (складено.о)
{апtrалу фвариства, п дiрисмства.

су а Nошrв dа paxyнt убанхахra ншиr

Вомюлью мртЪъ ц EHd

Розм р в Eecxiв до стаrутн oro (си аде Horo)

{а пiталу roBa р trства пИпри.мства
оргаi заuir



Роздrп vl, в,домост, про фiнансовi

неда!+Jвне певс йЕе ]JOеrпр{вiя

Уrриманкя зазначе огоу роэд,лах ]L v айsэ

добров льiе страхування

погаOеЕня ocioвior сr и по/м llредиiо

погашення суми процевт]а эа по]и{Oю

Засвiдчую правильн!рть зазначених Декларацl вlдомостей

п.имr{а ] Демара_lс ]аговню€тьсо l одасlься особами

"""-;-;"";' ! гун,, ' | д-у-, 'd гу-,ч 2 -ас,ини -ер[о1 !lапi 4 -а
.""о"r", 

""""j""-""r" 
в абзацi перчrому частини першоl cTaTTi 1'] закону

;;;,-; П;; -..д, .,а,оо -а""" ,ро,йд, ooyrl l' Пру L"oMy о(обами

'з":."."-"," " 
абза]l ,epLoм\ с аг '1 ,rbo,o 3а-о,v

вiдомост щодо витрат (вOадiвi внёскiв)у декларацii
2 Демарант 3аповноо декларацiю власноручно чорнильЕою або

*у""Й" ;y,j-"" """"",о 
або чорн,оlо кольору таким чином, цо забезпечус

в пьне читання внесених вlдомостеи

З У позицii 'l у разi якцо декларантом у звiтному роц зм нено прiзвище,
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iм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, lм'я, по батьковi, а у
ду^r(кэх погередне прiзвицеj iм'я, ао бать(оЕ

Як!о демарант Lерез сво" релil,rнl перекоFання вiдмоЕився вiд
прий8яття реестрацiйного номера облiковоI картки платника податкiв та
повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i ма€ про це siдмiтку у
паспортi rромадянина Украiни, у декларацii зазначаються aерiя та номер
паспорта громадянина Укратни,

4 У lоrиUl 2 Bi4oмoc,, l_Lодо мlс.{q про.уивання lз
зазначенням адрёси ){итла на кiнець звiтного року

У разi якщо назва адмiнiстративно,територiальноi одиницi (адреса
)и|гd\ заз-ала у звi,-оvY oo.ri вiдобраАе-о у rac-op'l
громадяниNа Украlни _ дёкларантаl _ зазвача
дату заповнення демарацii

5, У позицii 3 зазнача.ться займана декJ]арантом посада або посада,
на яку претендус декларант,

6 У позиц]i 4 зазначаються вiдомостi вiдпов]дно до абзацу десятого
частини перц]оi стапj 1 Закону Украiни .про засади залобjгання ] протидI

7, В]домостl про довжину транспортноrо засобу зазначаються лиц]е у
позиц ях з7, 38,42 i43

8 У pa5i в|дсч--остi оьDеми\ вдоvо.rе,/ у вд,овlдJому лоJl(.lавиlьсq

9 Вi4оvос^|цодо ф,,а-сов/{ с}м заоlру-лю'o-ося до lривнi
10. У полi "iерерахованого у гривнi у лозйцiях 21-22 i полi 'у,тому

числ 3а кордоном у позиц]ях 45-€4 зазначаються вiдомостi за офiцiЙним
курсом гривнi до вiдповiдно'I iноземноi валюти, Vстановленим Нацiональним
бар{оV }Kpalb/ на дёrь гоове4е-rя ФiHaHUoBoI onepaJi".

11, Поле "сума витрат (грн)на придбання у власнiсть/оренду чи ва iнше
лраво корисryвання' у лозиц]ях 23 28, З5-З9 i лоле i!усьогоl у позицiях
46, 48, 50, 56, 59 i62 заповнюеiьсяl якщо разова витрата (вклад/внесок) по
кохнiй iз зазначениХ позицЙ у звiтному роцi дорiЕнюе або перевищуе

11l, У полях 'Усього' та "у тому числ,за кордоном'у позицiях 45-64
зазначаеться повне найменуЁання баNкв, iнLrrих фнансових установ,
товариств, пиприемств, Органзацй тощоi з якими у демаранта чи членв Його

см наявн| в|дповlдн вцносиNи

, 12. Достов pнicтb внесеNих дО деr(ларац]i в]домостеЙ засвiдчусться
пlдписом декларанта та зазначенням дати ]'i заповнення,

1З Бланки декларац]i
M]HicтpiB Украiни порядку.

lJемdtlацiл il 1.1iHlLцu, dнр.спu\lu зziоло
1!.05.2013, JY! 406-VlI aid 04.07.2013 }

у визначеному Каб нетом

iз ЗакопL|лl N! 224-vll ain


