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Засвiдчую правилыr сть зазначевих у цiй ДеOrарацl] вiдомостей

Поим]тка 1 Деклараця заповнюоться i подасться осоЬами

"""""Й"""" v пунпi 1 i пiдпункт а" пункry 2 частини першоi cTaTTi 4 та

особами зазн;че;ими в sбзацi першому частини першоI стапi ]] закону

Украiни "Про засади запобirання протид]'l корупц]i", При цьому особами

..;"""*"й" в абзацi першому частини nepu]oi стапi 1] цього Закону

вiдомостi цодо виlрат (вмад B/BHccKiB) у дёкларацi
2 Декларант заповнюе деюарацю власноручно чорнильвс,ю аоо

*yn*o"bb pyi." 
""n"-o 

або чорного кольору таким чином що заOезпечуе

вiльне читання внёсених вдомостеи
3, У позицi 1 у разi, якцо докларэнтом у звтному роцiзмiнено прзвищс
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iм'я по батьковi спочатку зазвачаоться нове прввище iM я по батьковi а у

духках поп€реднс прЬвище, i1,1я, ло батьковi

Я{цо де,]"р"н, epeJ , во' о!лlгlhi переlонd--с
прийняття реострацiйного номера облiковоj картки платника податкв та

повiдомив про це вiдпов]дний орган доходiв i зборiв i мас про це вjдм тку у
d.ropl роvdд,аи-.l ,,pdb/ -, де[,аоа_,

паспорта громадянина Украiни
4 со-лl-i / dдомо- i Jодо

зазначенням адреси ){итла нэ кiнсць звiтного року
У разi якцо назва адм]н]стративно_територiальноl одиниц (адреса

житлф зазнала у звтноtlу роц зм]ни що не вдобрах(ено у пас,орт

громадянинаукраiни леiлара|та зазlrачасть

дату заповнення деOарац] ,

5 У позицii З займана декларантом посада або посзда
iа яку прётендус декларант.

6 У позицl 4 вiдомост в]дповiдно до абзацу лесяrого
частини першоi cтaтr 1 Закону Украilrи'про засади залобiгаввя ]протидil

7 Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лиL!е у
позицiях З7, ЗВ 42 4З,

8 \ pal вq )--ocll о . вlд lовдrомJ

9 В домост цоло ф нансових сум заокруглююlься до гривв

10, У лолi 'перерахованого у гривнi'у позицiях 21 22 пол] 'у тому
числi за кордоном у позицях 45 64 зазначаються вдомостi за офiцiйним
курсом гривlr до вiдловiдвоi нозсмllоi валюти уста|овленим Нацiональвим
банком Украпrи на день проввде|ня фiнансоuоI операц i

l' 1оле ''L\.,id B/lpd Llp-] на rрrроэ--я у в la Hl, ,а оо,нд, */ HJ -А
право користування' у позицях 2З 28, З5,39 поле 'усього' у позицiях
46 48 5О, 56 59 i 62 заповнюеться якщо разова витрата (вклад/внесок) по

кохн й lз зазвачеЕих позицй у звiтному роцi дорjвнюе або перёвицус

11r У полях "Усього' та 'у тому числ] за кордовом" у позицiях 4564
noBlle наЙм.вуваlOr! банкв нUrих ф]нансових yclaHoB

овар/с-в глгр/Lч,в,орlё,{ al,/ lJf,o Je /!j}_e JJoJ, dч/ 1,6 BnU,
ciM'i наявNi вjдпоO]дl вдносини

12 Достов pнicтb Енесе!их до лекларэцi вломостей засвдчу.ться
пiдписом декларанта та зазначенням дати il'заповненFя

13 Бланки декларац' у визвачеtrому Кабiнетом
М в стр в Украiни порядку
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