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Б. Транфортнiзафби цо пер.6увають у MacнoФi ворендiчtrна ншонуправ
юриФувакня qлёвьсмlдоиэранта
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Пфшеню суми проц€пiв lа пфиюю
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bнicтb зазначених у цiй Декларацiт вйомоФей
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Поимiтка, 1, Декларацiя заповнюеться i подаеться особами

",.-;ii#fi " 
i"*;i]l пliдпiнпi "а" пункry Z частини перuJоТ cra'Ti 4, та

;Ё;;:';Ь;й;;; " "bjail 
першо,у 

"a",nH" 
перщот статгi 11 Заtону

ffoý.",td;;,;;й;,.*обiЁн;я i протидli корупчif', При цьому осоOами,

i]5ili'Ё""ii"- J-iЁЬi першому часlуни перщоТ c'a'-fi 11 цього Зачону,

itJi"iiii,ibJ 
"iйiit""iадiв/;нескiв) 

у декларацiI не зазначаються,
""1*;;;;;";;";oi д"и"р"цiо маснор}чно чорнильною або

*;#fiFЙ; ""-;"й "ЪЪ 
*Ьр""Ь *,"ору '"*n' 

чином, що забезгечуе

вiльне читання внесених вiдомостеи,
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jм'я, по батьtовi, спочатlry зазнаqабться нове прiзвице, iм'я, ло батьковi, а у
дixl€x - попередне прlзвице, jм'r, по батьковi.

Якщо докларант через cBoI релiгiйнl переконання вИмовився вИ
приЙняfiя реестрацiйного номера облlковоТ картки ллатниl€ податкlв та
повhомrв про це вlдповИний орган доходiв i 3борiв i мае про qе siдмiтку у
ласпортl rромадянина Укратни, - у демарацП зазначаються серiя та номер
паспOрт€l lрOмадянина УкраТяи,

4 У позицit 2 зазначаються 8iдомостl щодо мlсця прохивання iз
зазначенням адреси житла на кiнець эвiтtlого року,

У разi якщо вазва адм'нjстративно_територlальноI одиницi (адреса
хитла) зазнала у звiтному роф змiни, що не вiдображено у паспортi
rромадянина Украiiни - декларанта, - зазяачаеться такФ{ назва сганом на
дату заповнення декларацii.

5, У позицiт з 9азнача€ться займана декларантом посада або посада,
на яку претендуе декларант.

6. У позицlТ 4 3аз;ачаються вИомосгi вhповИно до абзаLу
часlини першоI cTaTTi 1 Закону УкраIни "Про заседи залобlгання
корупцil'.

7. ВИомостi про довжину транспортного
позицiях З7, З8,42l43.

i протид]'l

засобу зазначаlоться лише у

8, У разl вhслноы окр€мих вhомостей у вhповйному полi ставиться
прочерк,

9. ВИомостiщодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi,
l0. У полi "лерерахованого у Фивнi" у позицiях 21-22 i полi ''у тому

числi за tФрдоном" у позицiях 45-64 зазначаються вИомостi за офЙiйниЙ
lvpcoм Фивнl до вИповlдноТ iвоземноI валюти, установленим Нацiональним
банком Украiни на день проведення фiнансовоТЪперацit

11. Поло "сума витрат (гРн) на лридбаняя у власнiсгь/оренду чи на iнше
право кOристування' у лозицIях 23-28, 3$-з9 l поле '!сього' v позиu:ях
46,48, 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витрат; (вклаr;несок) по
lФжнlи |з зазначениХ позицiй у звiтномУ роцi дорiвнюе або пёр€вищуе
00 тис. Фивень,

111. У полж "Усього'та "у тому числi за кордономl' у позицiях 45-64
зазначаOтъФ| повне ваЙменуваннЯ банкiв, iнlлих фiнансових установ,
товэрисгq пиприбмсгв, орвrlзацй тоlло, э я,мми у декларанта чи чл;нiв Його
ciм1 наявнi вiдповИнi вИносини,

. 12, ДосговiрнIстЬ внесених дО докларацiТ вЙомостеЙ засвiдчусться
лцписOм декларанта та зазначенням дати L заловнення.

_ 13, Бланки декларачiI виготовляються у визrlаченому кабiнетом
MiHicTpiB УкраIни порrцку,

И.марацlл Ь змiналц вн.сеЕлмч зzaано b-'aвo$aЙu М 221-П1 Bit
u.05.20I3, М 10&ПI Bin M,07.20IJ }


