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Роrдlл lll, Вlдо оФiпронёрухоме маяпо

А Май но u.0 лёробувае у власhоdi, в орёндi ч и на iH шому npaв kо риfr!ва в iя дёиарэнЁ,
тэ вйтра дёиар.нrэ на придбання та{ого майва або на юристr€анiя ним
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Б. Транопортн эаооби цо перебувають у влаоiоФi, в.рендiqи нэ вшо у праа
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юриfiувэння члён в ciм l деuараmа



вlдомосriлро вшади у банЕх, цlннl пап,рr та lвшiаflвп

Д. Вбади у банка, цннiпаперита iнmi

двиаранта, та витrа депаравта

сума кощ]в на рахуяrах у бавgх та iнших

фiнанфви, ктанова1 ут ч]

Lэч:еrщ r:"тчl,:ч -]
номiнФьiа вартdь цнвиr пэпер]в,у т,

ц]Фаllj:ц9цj:ч 
-._-_|fuзмrр внескь до ФэrлноФ (сиадёкого)

апибй, що перобувають у аласноfr
яа прtrдбання rэшх абивв (грi)

цо перебуваФть у вл.сноФ]Б ВФФп у бaнlar, цнк паперлъ lншiапиви,
членв ciм l лемэраФ

су а юш,в па paryнl&y банхаt ъ iнши<

номiнФьна аарт frь цвни( паперrв

Роэ iр внесUв до daт)THoro lспаденою)
€птФуффриФ,а пцпрп.мфа
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Роздiл v|, вiдомо.тiлро ф HaBcoBi зобов,язаня,

недеряэвю reBc йф э6*reфмя

уrримаявяэазнаqёногоуроздлахl vMaiнa

Погашення ocнoBHol суми позики ({редиту)

Погашенкя суми лроцеsт в за позикою

Добjф льне ст!эхуйфi

Nедержавне пенс йне забезлечення

УJриманЁя за}д4trо у роэд лы l vмайа

погашенвя осн;sно суми позй(и Gредиту)

Погашенhя суми процентш за поэи{ою

Засвiдчую правильнiсть зазначених у ц й Декларацii вiдомостей

,<! 7з?,,'j2-1 2а J'a

Примiтка, 1, Декларацiя заповню€ться лодаеться особами,
зазначеними у лунктi 1 пiдпункт а'' пуЕкту 2 частини першоi cTaTTi 4, та
осоьами зазначеними в абзацi перцrому частиви перL!оI стапi 1l Закону
Украlни 'Про засади запоб гання i протидП корупцil , При цьому особами

абзаL ,ео-Lоvу _ас,/ни lFpdo'c.c]- 'lLoolo ]aloly
вlдочос 4одо ви.ра- IB ладiв/в-ес ,iB) / де{ларац,l

2, Декларавт заповнюс декларацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорноlо кольору таким чином, що забезпечуо
вльне читання внесених в домостей,

З У-оrиl l1y oa]i qlrоде laoa*-ov у звllноvу оо l зvi, е-о грlзвице
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lм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у l

дрках - попередно пр]звице, iм'я по батьковi.
Якщо декларант через cвoi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд

прийняття ресстраLйно,о номеоа обл {ово, карlки платнr{а податliв та
ловйомив про цё вiдловiдний орган доходiв i зборiв i мао про це BйMiTKy у
паспортi фомадянина Украiни, - у деклараllii заэначаються серiя та номер
паспорта громадянина Укра]ни.

4 У лозицii 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця прохивання iз

зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року,
У разi якцо назаа адмiнiсrративно територiальноТ одиницi (адреса

хитла) зазнала у звiтному роцi змни, що не вiдобракено у паспорт]

громадянина Укратни декларанта, зазначасться також назва станом на

да-у заповненtsя дёклара_lil,
5, У позицii З займана декларантом посада або посада,

на яку претендус дёкларант
6, У позицi] 4 вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого \_/

часгини перUJоi статт 'l Закону Украiни "Про засади запобiгання i протидil

7 Вiдомостi -ро довх,.ну -рааспортного ]асобу заз,ачаються лиUе у
позиц]ях З7, 38,42 i4З.

8. У раз] вlдсутносli окремих вiдомостёй у вiдповiдному полi ставиться

9 Вlдоvост, щодо фiна-сових сум заокрчlлююlься до lprвHl,

10. У полi "перерахованого у гривN]" у позицiях 21-22 i лолi 'у тому ,

числi за кордоном" у позицiях 4М4 зазначаються вiдомостi за офiцiйним
курсом rривн до вiдповiдноi iноэемноj валюти, установленим Нацiональним
банком Укра]ни на день проведёння фiнансовоi операцii,

l1, Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнLr]e

право корисryвання" у позйцlях 23-28, З5_з9 i поле'усього" у лозиц]ях
46,48 50, 56, 59 i 62 заповню€iься, якщо разова витрата (вклад/вNесоФ п0 v
коrtнiй ]з зазначених позиц]й у звiтному роцi дор]вню. або перевищу€

11', У полях'Усього" та "у rому числi за кордоном" у позиЦях 4К4
зазначаеться повнё наймёlrува1rня банкiв, iнших фiнансових установ,
lоварисlв пiqпрrеvств оргаrзачlи -оч]о, з я{ими у демараFта ч, -пенiв Його
ciMI наявн] в]дповiднi вiдносини.

12, Достовiрнiсть ввесених до декларацiI вiдомостей засвдчуеться
пiдписом декларанта та зазначенням дати ]i заповнення

13. Бланки декларацii виlотовляються у визначеному Кабiветом
MiHicтpiB Украiни порядку,

{Деюlорацiя iз ? iнOfu, вlесепв l зzid о iз Закона.чu М 224"ПI Bin
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