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недерхаэЕе пен. йне забеэлесення
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пOгашення суми проценrа за пози(оlо

Недержавне пен. йве забезпечення

утрш*}я эаз}аqеноrо у розд л lvuайва

повшення ocнoBio,суми по сr Gредлу)
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Прим]тка, 1 Дешараця заповнюеться i подэеться особами,
зазначеними у пункт 'l п дпункт] "а пункту 2 частиви першо'l стапi 4, та
особами, зазначеними в абзацi першому частини першоi статт 11 Закоýу
Укра'iни Про засади запоб гання протидI корупцi" При цьому особами

абэац iершому частини nepUroa cTaTTi 11 цього Заr<ону,
вдомос, lодо в/-ра-,BL адiв'в,ес,jв, / деffара,l|

2, Декларант заповню€ деюарацю власнорччr-rо чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорвого кольору таким чином що забезпечус
вiльве читання внесених вiдомостей,

З У loJиLi / оd], о lo !еаларанто!1 / звlтному ро г зviн-, о ,рiзви це
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iм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, lм'я, по батьков], а у
дужкаJ( - попереднс прiзвище, iм'я, по батьковi,

Яt4о дешара,t _epeJ cBol релiг'/tsi перекона-нq вiдмовивс' в]д
пр,?l-яття pecc-pauiyroro HoMepJ обl ,ово" kdр"/ плаlниlа подаl(в la
повiдомив про це вiдповiдний орган доlодlв i збор в i ма€ про це вИмiтху у
пacropтi lроvад.rиFа Уlоаaни - у деФарацi" зJзнаtаюlьс, серlя ,а _омер
паслорта громадянина Украlни

А- У гоз/!п 2 вiдомосli цодо viLцq гроьиванря з
зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.

У pа3i якцо назва адмiнiстративно-територ альноI одиницi (адреса
житла) зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспорт
громадянина Украiни декларанта, _ зазначаеть
даlу Jаповне, lя десараL l,

5, У позицi 3 зазначаоться займана декларантом посада або посада,
на яку претендус декларант,

6 У позицii 4 в]домост вiдповjдно до абзацч десятого
частини пер!]оi cTaTTi 1 Закону УкраТни'Про засади запобiгання i протид]i

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються ли!rе у
позиц ях з7 з8,42 i4з

8, У ра] Biqcy roc]l оьрем/х вдочос-Аi , вiдгов4ноvу

9, Biqovoc,. rодо ф,нанLовил сум зJоир),т,оються до гривJ,
10 У полi 'перерахованого у lривнi' у позицiях 21 22 j полi 'у,тому

числi за кордоном" у позицiях 45 64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним
курсом гривнi до вiдповiдноi iноземноiвалюти, установленим Нацiональнйм
бавком УкраiЕи на день проведення фiнавсовоj операцiI,

11 Поле'сума витрат (грн)на придбання у власнiсть/оренду чй на iнше
право користування' у позицiях 2З_28, 35-39 поле 'усього. у поэицiях
46,48 50, 56, 59 i 62 заповнюстьсяl якщо разова витрата (вклад/внесок) по
кожнiй iз зазначених позицiй у звlтному роцi дор]внюо або перевищус

11l, У полях 'Усього' та "у тому числi за кордоном. у позицiях 45-64
повне найменування банк]в, iвLчих фiнансових усганов,

тOвариств, пiдприсмств, органiзацiй тоцо, з якими у декларанта чи членiв Його
ciM'j наявнi вцповiднi вiдносини

12, Достов pнicтb внесених до
пдписом декларанта та зазначенням

декларацii в]домостей засв]дчуеться

у визначеному Каб]нетом13, Бланки декларацii Еиготовляються
ПЛiв cтpiB УкраТни порядку,
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