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сума юшв на рахун(ах у банк rа нших
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Номiнальяа вап]сть цiнних паiеоiв ут
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Утриман}язазiачаноrоу Фздiлзх l -v майяz

погашеняс основно Фми п^}:] ( редитr)

Погашенвя.ум' проц€нт]вза пози{OФ

я!iHe зазначенiу ооздлаr l v ви;trаiи

члеtа.мIдеOеравrаlгрьl

недерлавнё пен( ине ]абеjпеlеннq

утримання эазнач€нсlоу роэдiпах l -v майна

поJзшеЕнq o.HoBJ nMi поrи,r [оЁдиr/)

погашення.у л процен:i0 эа поэикоф

Засвlдчую правильнiсть эаззачени/ у L]iй Демарацп в]до !остей
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Примтка 1 Дейарацiя заповню.ться iпода€ть.я особаил зазначевими у пунпi
пц-чнгl а' '/ts{-у z ]аз-" eHjM, в абза, 1"о J.
частини пёршоj c-€fii ]1 Закову У{раlви "Про.асади запобirаняя iпротидii (орулцii П.:

цьому особами, абзацi перщому часrини першоi стаfi] 11 цього Закс|,
эиомост щодо витрат (аФадiв/внескв)у дёкларац l iе зааначаються

2, Демаранr заповнюе дегарацiю влас!оручно чорнильNою або ryл5ковою p!4F] ]

синього або чорноrо кольорy rами чизом цо забеэпечу. siльне читаilя внесеЕ, i
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З У позицii ] у разi я(щодешарантом у зв]ftому роц змiNено прiзвище, м'я по батьк.i

с,очат\у Jазнаrас-ь.я нове -р:,в/ле,lv о, -о оат",о9,, а удlчrа, о..ред-. лр,виUр l,

Якцо дешарапт через своi релtriйнi лереконанвя вдмовився вiд прийнят;
pe(.-pa.lir' lob ,очерd оба,овоl /арт,/ 1-ат-/ а лодJ lpo Je вiд-овiдр
ор,3н qо)о4в l ,6орв ма. 1ро Je вцмi,/ v пас-ор1 ,ooмalaн Hayoa-|,-yAP.-a-
зазначаються серя та номер паспорта rром€дяни!а Украiни

4 Уrcзицji? зазначаються вйомосr щодо мсця промванвя з зазначеяня[l адреси жйт:
на кlвець вв]тноrо polry,

У раз я{що |азва адмi|iстратизно територ альноi одиницi (адреса житла) зазнал.
звтному роцi змiNи, що не вйобраreно у паспорr гроtrlадянина Украiни дешарант€

азва с-а оч,а qary за-.. е,рlдiU арJцil

5 У позицii З зазнаL]а.rься займана децаDаiтоq по.ада €бо лосада, на яку претенj

6 У позицii 4 зазначаються в]ломостi вlдпо9iдно до абзацу де.я,с.с ча.тини nepl
cтaпil Закону Украiни "Про засади запобгання ]протидii корупчii,

7 вйомост про добхйну транспортного засобу зазяачаються лише у позицях З7 З9,

З,Ураз вiдсrтностiокремих вйомостеli у вйповйн.lrу пол стэrить5 прочерк

9, Вiдомостiцодо фiяансових сум заокруrлюються до lривнi

10 У пол перераховаяоrо у iривнi" у позичiях 2] 22 i пол у lcм, числiза kорtонФt]
позицiях 45-64 заigэчаються вiдомо.тiза офцiйним ryрсом rривпiд. вiдповiдно] iвоземl
валюти установле9им lацонал,tий банком укратни на деkь про9еденпя фнан.с]

11 Поле сума битрат k н) l]a лридбання у аласвjсть/ооё|ду чи на яше лра
юрисryванвя у.озицiях 2з_26. .la,зg i|o!e "усьоrо у позйцiях .6, ав 5с 56 ]:

62 заiовнюетьс, я(!lо раз.ьа зиrраlа (в,ла4/внесо{] по кожя]й iз зазначених по.ицL:]
JB iol,/po,:-.plвl} , 'ol ".3.J,80 
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