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(афлэчевi) дешараflу вщповино до умф трудового
?бо цпб пьно-прэвовог0 доюфру |KplM вuплаm
звнёчёнu у пфчUjм7 в)

дсхд вй вимФацьюl нэv(овоi 
' 

Tвopcoi д]mьяоФ,
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Б, одермнi (Haфxoвaнi) ! ффл и фии yipa]Hr деmаOаiтом

]

]

,,,_-.]

в. одерiаli (нараював ) з джерф за мефмл уФапи чпФами ciм'i дёиараlта
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РфдЬ п|. вlаФмосd про н.рухонэ х.пно

д майно, що пар€бувао у влфноfi], в орёц чи на iншоиу пра9i юрибування дрФараft
1а витраrr дёиафФ на iридбаiня тфф нэлна або на Фрис,т}ъання ниш
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Б майю цо пёрвбуфо у влаоной в ор€ндiчи на iншупраЫ юриФування



дёrарбft та витф дё{арф {с хпрщОбFq(юрffiувiю)

рфiл lv. вiдомфi ппэ lDансполнt sфби

А трансполнi ффби цо фрёбувашь у ФаснФl 9 ореiФ чи яа йшму прФi юрисryмвý



Б транспопйi зФби, цо перебy3аФь у власiоФi, в op.Mi чи на iHшMy правi
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кориФванiя seкiв c]ff'] деuараft



Роздiл v, Вiдо остiпро вюадr уб.нrах,
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членiвс] i д€иаDаmа (гDЕ]
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-, Роrд,п vl, в,допоdi про фlнаi.ов rобов'язаяiя

Уrрп,а* я зазначечоlо у роздiлах l vмайqа

llогаUенRя осноаЕо суми поэи{и 1ФедлrЛ

ЛогаФенья сумй процентiв эа поз!хою

, l

Утри аtня зазяэченого у роздлах i Vмайва

пофщення 0сновно'счми позпtи Gр.диту)

поrашеkня суми процеmв за пози{Oю

Засвiдчую правильнiсlь зазначених

a .//'
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Примiтка ] Дешарац]я заповнюеться ] подаеться особами, зазначеними у пунктi l
п]дпув{т "а'пркту 2 частйни першоi cTafi 4 та особами зазначеними в абзацi першо.Jц
ча.тинй першоl стапi ]1 закону У{ра'iни "про за.ади запобrання iпротидii корупцal' Пр,
цьому особами. абзацi перщому частини першоi cTafri ]] цього За(он7
вiдомостi цодо витрат (вшадiв/внескв) ч декларацi не зазначаються

2 Деюарачт заповнюс демарацiю власноручво чорнильною або кульковою ручRсrJ
синього або чорного кольсру та(им чицом цо забезпёсус



Якцо декларант через cвoi рел гiйн] переконання вдмовйвся вiд прийняп,l
ре.страцlйцоrо номера облковоi картRи платнис подат{iв та пов]домив про це вiдповiднйй
орган доходiв зборiв i мае про це в]дм]тку у паспорт громадя!инi Украiни, - у деФарац]
зазначаються серiя та номер паспорта rромадявина УФаlни

4 У позицii 2 зазначаються вiдомрФiцодо мiсця проживання iз зазначенням адреси яитпз

У разi я(цо назва адм нiстратйвно-територiальноi одинйцi (адреса житла) за3нала !
звiтному роцi змни, що не вдображено у паспортi громадявиtа Украiни - демаранта,

ном на даry заловнення дёмарацт,

]n

3 У позиц]i 1 у разi, якщодемарантом у зв]тному роцiзмiяено прiзвице, ]мя по батьrcв
спочатку зазнача.ться noвe прзвйце, iM я. по баrьковi, а удужGх- попереднс прзеице, jмя

5 У позиц1 З зазяача€ться займана деOарантом посада або посада на яку претенд){

6 У лозицil 4 зазвачаються Biдoмocтi вИповдно до абзацу десятого частини першо
frапi 1 ЗаконуУкраiни'Прозасадизаiобirавня iпротидiircрупцi'

7 Вдомост] про довжинY транспорrвоrо 3асобу зазначаються лише у позицiях З7. З8 а2

9 Вдомостiцодо фiнаноовия сум зао{руrл ю ють ся до rривн.

10 У пол 'перерахованого у rрйвяi" у по3ицях 21 22 попi у тому чи.лiза (ордоном' у
.o1/]ct.5 64 Jазrd зоlоL9 вlдочоl ? офUр-/ч,/рсоч -рув, до вдlовд.о ноrёмчоl
валюти. уФановленим Нацовальним банком Украiни на день проведення фiнансово]

11. Поле "сума витрат (фн,) ва придбанвя у власнiс,ь]оренду чи на iншё прабо
користувавня у позицiях2З-28, З5-З9 iполе "усього" у по3ицях 46,48 50,56,59
62 заповнюоться якцо разова витрата (вOад/ввесоФ по кожнiй з зазначених лозици у
звiтному роц дорiвпюе або леревищус 80 тис rривень

]]]. У пфях 'Усього'та'у тому чиф за кордоном' у позицях 45-64 зазначаоться повljе
нJимён/ваr о баь,в L/x ф-а-.овл y(,croв, loвap/(lB пд-рисч. в, ор,d-,€Liй ,olo
с,им/уд-,арапlJ,у -ё B,io,o(lM" аФвн в.'овдь вФ lоси и,

12 Достоврнйь внесених до деиарацii вiдомостей за.вiдчу.ться пiдписом деиараNт.
та зазначенням дати iтзаповнеNня
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