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роздiл v, вiдоиостlпро вmqи у банкаr, цliнi

апtrзи, цо iеребувають у власностl
на придбаннятаких апиЕ в tpн)

Сума кошт в на рэхунках у банкахта !яUих

фЬаясофх рЕювd ут ч

вмадених у эвlтно у роц

50. вн*нихузбтномуроцi

43 придбанлt у rвmoмy роц

19 Розмр внес{ig до стаr)тного lсшадевоrо)
€пталутоварийва пдпри.мФва

цо перебуваФть у власностi

Сумэ юшiв на рахун{ах у бая{ахта нших

, фiнаiсоryх ycr*o9ql

i
Ро]м р внесив до Фаryтногокuаденого)



недержавне пенс йне эабеэпечевяя

уrрпмання зэзначеноrоу рOздлаr lv айва

Поiашеrня офовноrсуми поа9 Gредf'

Недерhавне пенс ин. эбезлеченнý

утримаввqзаlначеногOуротла, l vмайна

Погашеннсо.вовно (умилоJи,и(рредпту)

Засвiдчую правильв сть зазначених
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у цiй Дешарацii вдомостей

Примiтка 1. Декларацiя заповнюеться i подаоться особами,
зазяаченими у пунп] 1 i лiдпунктi "а пункry 2 частиви першоi статт 4 та
особами, зазначеними Е абзац пещlому частйни лер!jо' статт ']] 3акону
Украiни 'Про засади запобiгання i протидil корупцi]' При цьому особами

в абзацi першому частини першо'i cTaTTi 11 цього 3акояу,
в домосliцодо ви-рат lв{ла4 в/в-есl в, удеклараL l

2 Демарант заповнюо декларацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що эабезлечус
вiльне читання внесених вiдомостей,

з v по]иL . 
v раз, 9,Jo ре J apa-lc? / JB Jov, poli l.иiroJ, р,.ви_е
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lм'я по батьков], спочатку зазнача€ться нове прiзвище iM я, по батьков, а у
ду i.а\ - rопёордt с прlэФ/Jе lv я го бать[овl

ЯIцо деклара-т чёреJ ,Bol релпlйF, вlдмов,в,я вд
прийнятгя реестрац]йноrо номера облiковоi картки платника податкв та

пЬвlдомив про цЁ в]дповiдний орган доходiв i з5ор]в i мае про це вiдм тку у
паспортi гроivадянина Украiни, - у декларэцii зазначаються серiя та номер

гасгоо,а l роuадяJиFа v/ра"ни

4. У позицiТ 2 зазначаються вlдомос,гi щодо мiсця проживання lз

зазначенням адреси житла на к]нець зв]тного року,

У разi якщо яазва адм iнiстративно_територ ально1 одиницi (адреса

хитла)'зазнала у звiтному роцi змiни, цо не вiдображено у паспортi

громадянина Укра'lни - декларанта, - зазначабться також назв

дату заповнення декларацi'l.
5, У позичi 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада,

на яку претендуе декларант,
6 У позиц]i 4 зазначаються вдомостi вjдповiдNо до абзацу десятого

частини першоi стапi 1 Закову Украiни'про засади запобiгання протид]i

7, Вiдомостi про довжину транслортного засобу зазначаються лише у
позицiях 37, З8,42 i4З,

В, У раэ вiдсутностi окремих вiдомостеЙ у вiдповiдному пол ставиться

9. Вiдомостiщодо ф]нансових сум заокруглюються до гривн,

]О, У полi "перерахованого у rривнi" у позицiяа 21-22 j пол] 'у тому

числi за кордоном; у позицiях 45 54 зазIrачаються вiдомостi за офiц]йним
курсом rриЁнiдо вiдповiдноi Nоземноi валюти, установленим НацiоNальним
б;вком УкDаiни на день проведення фiнаNсовоi операцiI

ll, Попе "сума вrтрат (грн) -а придЬання у влас , сть,ооенду , и а i-UJe

лраво користуЕаrня' у позиьях 2З-28, З5 39 l rоле у,ьо,о" у lоз,/,llсt
аЬ, аs 5d, 56, 59 i 62 jаповнюеться, якцо разова витрата (вклад/внесо0 по

коянiй iз зазначениХ позицiЙ у звiтному роцi дорiвнюе або пёревищуе

11l, У полях "Усього та у тому числi за кордоном' у позицiях 45,64

зазNача€ться повне найменування банкв, iвших фiнансових установ
товарисгв, пiдприомсгв, орmнiзацй тощо, з якими у декларанта чи членiв Його

ciMi наявнi вiдповИнi вhносини,
12, Достовiрнjсть вNесених до декларацij вiдомостей засвiдчуоться

пiдписом декларанта та зазначенням дати ]i заповнення,

1З, Бланки деkларац]i у визначёному Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни порядку,

Дема?ацi, iз змiнlLiu, внес.намч з?iПfu iз Закоmмl ,u! 221-УII eio

l4.05.2013, Л 406-УII Bin 04.07,2013 |


