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А одерфнl lвараоааЕ)э ycD дreреп в vrрэ Hi

JO.a€?
заробпна iлата iяшi вимfiи ъ винаФродиi
(виплаченi) деФарэнту вhпов]дно до ров

договору adм .j65 iлцсr?J0
зауэченLх у лвLцkх 7, в)

HcTpyпopcbкoi rа оудд Bcbxoi

1ibФliйfi у:-у.йтйпmцqъiriФйбтЕrйrirаffi пiгщя]tiо-iйг
винаlорOда, Ешi доходи вй реалiэацI

прэв нтёлепуальноl власяобi

16 i до.двцв,дчуredня руФмогоЕ серухо оФ

дох]д вд провадхення пиприемницыоrта

19 дохЦ в д пёредачi в оренду (строхове

цiяяпхлаперiвтахорпора ввих

20 яUi видй доход в (ле з€эrаче Ht у пфчцhх 6-19)
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В Одерхан] (нарахофвi) з джерФ эа мфми УкmIни члена и ciff1
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Роздй lll, Еlдомостiпро н.рухоме мэfrно

д майно цо перебувае у власвшi, вореяД чи на iHФMy прав]юриФуфння дешараfrа,
та витрати дешарэпа на придбання тэкоФ маrна эбо на користу9ання ним

:-.





Роtдlл lv, вlдопофi протраяспорвl засо6,

l-

деиаранrа та виrрfrи деmафm нэ п прщйпs (Фрrcтуваяня)



Б транспортнi $соби, цо пврёбуваФ у вла*Фi, в ор€ндi чи на iншому правi
хориdування феив с м'] деюаранъ
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Ыl, v. Blд""oc,i про вмади у банвх, цlннi пап,ри Е iяшl аФви

сума коцтiа яа рахунgх у бэЕках
фiнаюових уfiэновах утl

виад€яихузвтному роц]

нфiнм*афртЁъцiнШферв

роэмiр BHeckiB до fiатлноrо (сиаденого)
капrФуfuвариfва пiдприемdваi

цiннi паперитаiнш] апиви
члея]в сiнl деиараirа

цо пЪр€бувають у власноdi

5j, Сума ющiв на ралун@/у
фч?*!JJ!]1усЕ j!aal-.,-
ном яальна в2ртiфь цgнихпаперiв

розмiр BHecKia до фтлноrо (сшэденого)
*апiталу fu варистф пiдпрrсмства,
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надерlав," пеi. ине rэбеrпеченнq

| лиЕ+я s}д*trо у роздфх ll v м€йф

r,а[фlяойомо'су и пфи{и ({редпy)

Засвдчую правильнiсть зазвачених у цiй ДекларацiТ вiдомосгей

зl

прим]т{. ] ДеOараLliя заповнlосться подаеться особами зазначеними у пип 1

пj..уrп'а'пунпу2частинипершоiсrап,1 та особами, зазначеними в абзацiпершому
частинп першоlстап ']] За(ону Украiви Про засади запоб.аввя iпротидi корупц при

ць.му особами зазNаченими в абзацi першому састини першоi стап] 11 цього за(ояу
s домост цодо витрат (виадiв/впёскiв) удеmарацii не зазначаmся,

2 Деmарант заповнюе децарацю власноручно чорнильною або (улькоаою ручкою
о ФорJ -арич .у оч _о ..6ез eryc вiл.lе .и-.r-, Br,,, /.

lTnOLa
r..l-

погэшенвя суми прOцент в эа пOзикою
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з У позицi ] у раз. якцо деиар.нrом у эвтному роц1 зм нено лрiзвице lмя ло
DaTbKcBI спо!ат(у зазначасться нове прiзвице. ifu,я по баъковl а у дуж(а! - п.переднс
iр эвище мя по бать(ов],

Яkцо деФарант через cвoi релГiйнi переконаяня в]дмовився вВ лрийняпя
ре.страцйного номера облikовоi карRи платника податk]в та ловiдомив про це
еiдпоg,дний оргав до!одiв iзборiв i мас лро це вймтку у пэспорт rромадянина Уфаi!и
7де{lарац зазiача,оть.я серята номер паспорта.ромадяtина Украiни.

а / : " осаюь беidомо.
хитла на {нець эвтного року

У разiякцо назва ад м н страти в Ho-re ритор]альн oi одиницi(адреса хитла) зfiнала у
звLrвому роцi зм]ни цо яе вiдобраreно у паспортi громадянина Укра]ни деиаOанта

5 У позиц з зазNачаеться займана демарантом пооада або посада на яку

6, у позицii,l зазNачаються в домост] вИповiдно до абзацу десятоrо частини пеошоi
Фапi 1 З.кону УкраIви Про засади запобiгання iлротидiI корулцii''

7 Вдомост] про довжину транспортного засобу зазнэчаються лйше у позицiях З7

3 у pan вдсутност окремих вдомостей у вдповдному лолiставиться прочерк

. В,дохо !о!о ф r"F jвl, .vv зао'р/гл оФтсся до -рJвч,

]0 У пол 'лерерахованоrо у грив|i' у позицiях 21-22 полi у тому числi за
кордоном у позицях 45-6-4 зазначаються в]домоfri за офiцйним ryрсом гривнi до
вiдловiдноi iноземвоi валюти уФановленим Нацiональним банком УkраiNи на девь
гров.д.. _ф, с .ово,операq

1] Поле 'сума витрат (грi) на придбання у власн сть/оренду чи на iвше право
корисrування"упозиt]iях2з-28,з5 з9iполе'усьоrо"упозицiях 46,43,50,56
59 ]62 эаловнюеъся. якцо разова витрата (вмад/внесоФ по rc*iй з зазначеNйх поэицiй
узвlтному роц дорв|Ф0 аоо перевицу0

]1rуполях'Усього"та"утомучиф]закордоном у позицiях 45-64 зазначаеться повне
9-гте Jвоl сбd в |L/ ф J.,ов/i \fа.ов,'оваоигв -дгри!мгв ор,Фriзац/rcrо,
якими удеиаранта чи член]в йоrо с M'i наявt вiдповhнi вйносини

]Э бпанФ дёмарацii виготовляються у визNачеяому Кабiнетом MiH cтpiв Украiни

|_'I.|аr!rцh iэ Jlilla.ц|, |п{елпчл,iDло Ь 
'|k.ншl 
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