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Сума пош в ва раtуi{ах у
ФЕансових уФавовах. ут

апиви. що перебуваюrь у впасност
Еа придбання rаких апиоiа (rpн)

HoU Еалма фрiФь цння паперiв. у r ч

Рфм р внес{в до craTyтHoro lсхладеноФ)
{апirелу товарисlва пйлри.мФва

що перебу ва юrь у власност

сума Nошт в Еа рахунках у банкзх r. jвOиt
фiнанфмхусъвовах

Но нальна вартidrь цiнних паперg

Розм р aвecdB до Фаrутяого (с{ладеноrо)
kаппалу товэриствэ п дпрп.ff Фвэ



Н.дер€вне пен. йве rабеrлеченнс

Погэшення основноiсу и позп{и 1{редиту)

пOrэшенkя сумi проценrLв эз оOэ lоф

погашеннq о.новноi.у]Jи поrи и 1lпедиr')

Засв дчую празильнiсть зазначених у

,4ф{J zaJlp

Примiтка, 'l Деl(лараця заповнюеться iпода.ться особами зазNачевими
у пунпi 1 пiдпунктi а'лун(ту 2 частини перUJоI cTaTTi 4, та особами,
зазначеними в абзацi перчJому частини першоi cTaTTi .11 Закону Украiни ''Про
засади залобirання i протидiI корупцil' При цьому особами,
абзац лерUrому частиви першоl статгi 11 цього Закону вдомостi щодо витрат
(вкладiв/внескiв) у декларацi ве зазначаються.

с{, .Й|
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2 Декларавт заповнюе декларац ю власноручно чорнильною або

ryлфовою руБою с/,аого dбо чоо-оIо огоооу таlим l/ ом,цо lабе!|ё-\Е
в льнё читання внесених вiдомостей

З У позицji ] у разi якщо демарантом у звiтному роцj змiнено лрiзвице,
]мя по батьковi, слочатку зазнача€ться нове прзвище, ]м'я по батьков, а у
духках_ попередн€ прзвище, ]м'я, побатьковi

Якurо декларант через cвoi рел гiйнi лереконання вiдмовився вд
lо//-qт-9 pel(-pa! оолDовоi ,ёо-_, lла _/.ё rодаlliв та

повiдомив про це вдповдний оргая доходв зборв мас про це вiдмiтку у
1а гор' -ромадqн/-с J.oal / де Jaoc_ll dJнd,Jю асс .eoiq а ov,o
па.порта громадянина Украiни

4. У позиц]i 2 зазначаються вiдомостl цодо мiсця проживання В
зазначенням адреси х(итла на кнець звiтного року

У разi якцо назва адмiн]стратйвно-територiальноi одиниц (адреса житла)
Jазна]ф } lвi,Hol/, ро,l 1!l / Lo Fе вдоооаае,о у ]асгоо- lоомdдqни-а
УкраiЕи дешаравта ва станом на дату заповнення

5 У позицiI3 зазначаеться займаяа де(ларантом посада або посада на
яку претенду€ декларант.

6 У позицi] 4 вiдомостi вiдповLдно до абзацу десятого
частини перL!оl cTaTTi 1 Закону Украlни 'Про засади запобгання протидi

' Вдочостl гро !ов?ин} ,pбnc оо -ого зdсобу
позицяt з7 з8.42 i4з

8 , р", вд,, ,о'iоlо,lи\ B,\,oBlroYr

9 Вдомостiцодо фiнансових сум зао(руглюlоться до rривв.

10 У пол 'перерахованого у гривн" у позицях 21 22 iполi"у тому числ
за кордоноtr]' у позицiях 45,6.1 вiдо,iост за офiцlЙним ,урсом
rривнi до вiдповiдно"l ноземноi валюти, установленим Нац]овальним банком
Vкрё| ,/ Ud лёпь lровёде, , а ф а .ово'о| брацi

']'], Поле сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на нше
право користування] у позиц]ях 2з 28, З5 39 i поле "усього у позиц]ях
40, 48, 50 56 59 i 62 заловню.ться якцо разова витрата (вмад/внесо0 по
кохв й k зазвачених позицiй у звтному роцi дорiвнюс або перФицуе
80 ,r', р/ве "
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]1' У полях "Усьоrо та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45-б4
зазначасться повне найменування банкiв iнших фitансових установ, товариств,
пiдприомств, органзацй тощо з якими у декларавта чи членiв його ciMi наявнi

]2, Достовiрнiсть внесених до дешарацii вiдомостей засвiдчуеться
п дписом демаранта та зазначенням дати заповнення

]3. Бланки дешарацii виlотовляються у визначеному Кабiнетом П4 н стр в

14. У разi я(що суб'с(т декларування не може одерrGти ]нформацiю про
майно доходи видатkи та зобов'язанвя фвавсового характеру члена cMi,
якого моблiзовано вiдповiдво до указу Президента Украiни, деюараця за
2014 piк заповнюеться без ураtування нформацi, невдомо] субекту
де l арrвdнна laloмy рdJ l уб.l l дергdруванна разоv iздецлараLеФ rоде,
поясяювальну записку довiльвоi форми в як]й зазначас, якi саме позицi
де l арё_ re rос,ню! грlJlhl -_алов р ч ^Jб ,l
декларування зоOов язаниЙ подати уточнену декларац ю за 20']4 piк ве п зн UJe

J0 робо,/, lHiB voмp,/ /" q об, "B/l 
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