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дохrд вд Фдцжsiя iryrфФо ъ нерухомtrо майна
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Б одеOхаr rFаOа,фач ) , дreрвл за }еюч, Ухра' D деиара{ ov
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в. одержанi (HapdoBaнl) . дiерФ за м4ами Укрэlви членами oiм l деиарантэ



рщiл lu. вiдомфп про нерухоме майно

А майно що перёбува. у власнOdi в орендiси на iнфму прав]@рисryвання депарала,
те впрати дешараЕта на придбанняЕкого майна або нэ юрисryвання ним



Б майно цо пер€буфо уыаФшi, в орендiчr яа iнфму прааlюрrdуаання
члеЕiв смiдешарэm
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юриfiування иёнiв с 1деиэранта
Б, тра нспортн l засоби цо перёбувабь у влаф оФi, а орендi чи iа ]ншому п рав]
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Fоrдiл v, вiдомостlпро вшадl

]ом,напьна варr(ть цннtrl паперв, у т ч:

iозм 
р з не.кв до .r ат ут| оl0 1сФадено.о)

€пirалу rовэрисrва п дприOмйва

сума кошr в {а раrунхэY у

апиви цо пер€буваtrь у власност
за придбаняя таких абивiв {грi)

сума кошт о ва рахуЕЕх у бавGх та ]нших

Розм р внес( в до статгноФ (сьадёног0)
{ап талу товари.rва, п дприЕмсrва.

lншlапиви, цо переоуваюrь у власност

Пra; гё,* .ч



Роrд,л vl Вдомо.тiпро ф нансов, юбов'яlа{ня

trLш, нр а*ачеi ) р.]д па(

Засвiдчую правильнiсть зазначених у ц]й Декларацi] вiдомостей

J.

ПримiтRа ] Демарацiя заповнюсться i подасться особами, зазначеними у пчнпi 1

п]дпу f 'а'пунпу 2 частини першоi стап 4 та особами зазначеними в абзацi першому
частини першоi cTaтr 1] Закону УФаiни "Про засади запобiгавня протидii корупцi'i, При
цьому особами. абзацi першому частини першоi стапi 11 цьоrо Заkону.
вiдомост, !(одо витрат (в{ладiв/sнескв) у деиарацii не зазначаються

2 деkларант заповню. децарацiФ власворучно чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорноrо (ольору та(им чином, цо забезпечуе вiльнё чйтанвя вNесених
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З У позицii '] у раз якцо деиараtтом у звтному роцiзм нено прiзвище м я по батьковi,

спочатку за}.часi.ся нове прзвице мя по батьков]. а у дркках - попередне прзвище м'я,

Якцо деоарант чёрез cBol рел гйнi переконання вймовиеся вд прийняття

ресстрац]йного номера облiково] картки платниrc податкiв та повцомив про це в]дповiдниЙ

bp,un до*од" .oopiu iMa" про цё вдмiт(у у па.порт громадянина УФаlни у де@арацi
J ,от"р, ac1oo'J lротад" / а У о. bj

4 упозиц 2 зазначаються вдомостiцодо мiсця проживання з зазgаченням адреси хйтла

У раз ,кщо назва адм Niстративно-териrорiальноl одиницi (адреса житла) зазнала у
звтному роц змiни цо не вйображено у паспортi громадянина У{раiни деиаранта -

чозвd, IJ-от ro даll lагов,енн9 л,l JpdL,

5 У позиLji з зазtачаеться займана демарантом посада або посада, на яку претендуо

6 У позицi] 4 зазнасаlоться вiдомосr вдповiдно до абзацу десятого частини першоl-
сrаfi ] Закону У(ра ни "Про засади запобirання протидjкорупц]^'

7 вiдомост про довжинч транслортноrо засобу зазначаються лише у позицях з7. з3,42

8 У Dаз BrtcyтBocт оФемихвдомостей увдповдному пол ставиться прочерк

]2 досrо0l0liсть внесених до деkларацil вдомостей заовйчvеться пдписом демаранта
та за]наченням дати ]1 эаповнення

|-lсклцп j, jJ !|i,п.|п, dнl..ацwI ijnч. iз Зпколо|п ý! 224-1'l] зil ]1.0s.20|З, Ji! 106-ПI Iio

9, ВLдомосr щодо фнаl.ових.ум заокруглюютьсядо rривнi,

1о У полi "перерахованого у гривн 'у позицях 2] 22 i полi"у тому числi за (ордоном у
а,а,аотФ.свдомо, l dофц,r,/ч /р-ом lрив" довд-овдlоli,о,ет о'

е.лоти. установленим ]-]ацональним банком Украlни ва день проведёння фiнансовоi

]] поле'сума витраr (грн)на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право
Rорх.гув|]] ! ,rlо:.цlях2З 23 З5 З9iполе усього упозицях 46,48.50 56,59i
6- ,,о ,о " " 

l о oa,oвJ BJ рd d
звrному роц дорв roc або пёревицуе8Oтис rривень

],]]Уполях Усьо,о" та'утомучифiза Rордоном у позицiях 45$4 зазначаоться повне
l U, ф а ов/, в И'о/lv-в, op-d i3a]ji oJo l

q /i/]д ,dро, acj! .iвjоrо, v нz9в-iвд-ов!н вд-о /Hj


