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роздiл v. вiдомостiлро виади ч бавrах.

апиви цо переьувають у власЕоff
на лридбахня тахих апив в tрф

4' Сума юФi в яа рэх,/h€х убав€х тз iuйr
ФiаясOвих ycтaнoBar уr ч

46 виадёнйr у звтнOму рOц

.7 Нон наьнз варт,сrь цнних паперв ут ч

,ш придоаниху эвпно у роц

49 Роэм,р бнёсkвдоdатутног0 1схладеного)
€пталу тOваристgэ пдпри.мdва

ý0 внефяихузвткому роц

Б Вмадф у баi€t цзв папери та нш апиви цо пёребувають у алэсност,

Сумэ хоша ва раtунkах у банкаtта нших

Ном нальза варrФь q зких паперв

Розм р онес{в до статуrно.о (складенсго)
кап Ёлу rовэриfr ва пдприOмстаа



Ром,п vl, В,доIостi про фiнансовi rобов'irання

деsаранта та ,нш, йDlо витрати 1грнl

lъдержавне пенс йне забеэлесення

утрймавня зазначено.о у рOзд лах l -v майна

повшення основно, суми позtrе (кредиr'

недержаове пеRс йне забезпечення

Утримання зазЕаченоrо у роэд лэх Li-Vмаiна

погашеЕiя оснOвя0, суми позиU Gредиту)

засв q.чю 1рав/пь- с-" зазна-еrи\ у Jи де{ларацll вlдомос-е,/

фt,Пt]у

Примiтка, 1, Дёкларацiя заповнюсться i подасться особами зазначеними
у пункгi 1 пiдпункт] "а' пувкту 2 частини перцrоi статт 4 та особами
зазначеними в абзацl першому частини лершоi стапi 11 Закону Украiви "Про
засади запобiгання протидi корупцii'. При цьому особэми, за3начевими в
абзац перцому частини перцоi cTaTTi ] ] цього 3акону вiдомостi щодо витрат
(вкладiв/внескiв) у демарацi] не зазначаються
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2 Декларавт заповнюо декларацiю власноручно чорнильною або
кульковOю ручкою синьоrо або чорного кольору таким чином що забезпечу.
вiльне читання внесевих вдомостей

3 v пози1_1, ' у разl я[ло демара_,ом у JB,]HoMy po.l змнено прзвrде
м'я, по батьковi спочатку зазнача.ться sове прзвище iмя по батьковi а у
духках - попереднЕ прiзвище, iM я по батьковi

Якщо декларант через сво] релirйнi
приЙняття реестрацiйного номера обл Koвoi
повдомив про це вiдповiдний орган доходв i

пасгоотi гоома4ян/rа Укоаlни - у деU apa.rl
паспорта громадянива Украiви

переконанвя вiдмовився вiд
картки платника податкiв та
зборiв i мас про це вiдмiтку у

серiя та номер

4, У позицii 2 зазначаються вдомостi щодо мiсця проживання iз
зазначенвям адреси житла на к]нець звiтного року

У разr якцо назва адмiв стративно_територiальноi одиниц (адрвса хитла)
зазнапа у Jв,,оvч po.rl зчl-/ Lo не вдоораr(ено у па(-ор, lромадqнина
Украiни декларанта, заэначасться також назва станом на дату заповнення

5. У позицil 3 зазнача€ться займава деOарантом посада або посада на
яку претенду€ демарант

6 У позицii.4 вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого
частини першо] стапi 1 Закону Украiни 'Про засади запобiгавня i про]идiI

7 Вlдомост про довжину транспортного засобу зазначаються лиLJJе у
позицiях 37 З8, 42 i4З,

8 У разi вдслностi окремих вiдомостей у вiдловдному полi ставиться

9. Вцомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до rривнi

10, У пол'перерахованого у lривн " у позицiях 2]-22 i лолi'у тому числi
за кордоном' у позицях 45 64 зазначаються вдомост за офiцйвим курсом
гривнi до вiдповдноi iноземноi валюти установленим Нацiональним бавком
У{раlни на день гооведеная фlнаtsсово операц l

11 Поле сума витрат (грн) на придбання у власн сть/оренду чи на iнu]e
право кOристування'у позицях 23_28 з5-39 iлоле "усього" у позицях
46, 48, 50, 56, 59 i62 заповнюсться якщо разова витрата (вклад/ввесоО по
кожяiй iз зазначених позицiй у звтному роц дорвню. або перевищуе



ll

11', У полях "Усього та "у тому числ] за кордоном" у позицiях 45,64
зазвачаеться повне вайменування банкв. нших фiнансових установ товариств
пдrрисмсгв ор-анзаци lоцо з я иvl у демаранта чи чгенlв ио,о ciм'l наявнi

12 Достовiрнiсть внесених до дешарацi] вiдомостей засвдчуеться
пiдписом декларанта та за3ваченням дати ]'i заповнення

13, Бланки декларац i виготовляються у визначеяому Каб ветом l,4iнicтpiB

14, У разiякщо субект декларування не може одержати вформацiю про
майно, доходи видатки та зобовязанвя ф]вавсового характеру члена ciм'i,
якого мобiлiзовано вiдповiдно до указу Президента Украitи, декларацiя за
2014 рк заповнюсться без урахуваввя нформацa. невдомоi суб'спу
деiларува-ня ) ldьому рJзi , убi. , д.маруван-с разом l] демара tею годае
rоссtsФвdль-у эаllсьу довlгьноl форм/ в я{lй Lave lо]ицil
демарацi не заповненi, та пояснюс причини lx незаповнення, Суб'ект
декларування зобов'язаний подати лочнену дешарацiю за 20]4 р к tе пiзнiurе
30 робочиr днlв J vомеil} усунення об. авин, яL rеречJкодхапи йомч
одержати необхiдв дав
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