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А, Майно, цо перебувае у
корисryвання демаранта,
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iHaнcoBi зобов'язанвя

А, Ф]нансовi зобов'язанвя декларанта та iншiйоrc витрати (тн)

Добровiльне страхувавня54.

55,

56,

58,

59.

ення суми проценпв зэ

lнш] не заэяаченi у роздiлах lll-v

Б Ф]нансовi зобовiязанвя членiв сiм'r дешаранта (Фн)

перфii ф нонфвих зобоdязахь

60,

бl,
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63,

бл.

Недераавне пенс йне забезпечёння

лерел фjнанфвllзобоdязань

Засвiдчую правильнiстьзазначенихуt]iй Декларацii вiдомостей

20 р.

Пп!мiтка, ], Демарацiя заповнIо-ься i подаflь., особФi!. зsвачецйм! у п}яктi l i
пiдлуяктi "а" пувкту 2 sаст,g, лерпоi cтami 4. та особФй, зsмЕвцми в абзацi ;ершпJ1,
чапп, першоi cTaтi l ] Зfuопу Укра]нл ''Про засадп зФобЬаяп, i проIцii корулцiii . Прл
цьоNу особФ,,, звяачеп!Nи в абзацi першому частпни псрi!оi стапi Il цьоФ З!(оц,.
вiдомостi цодо впрат (вкrадiЫвЕескiв) у дешарадi'' пе .вначmтъся,

2, Двмарант зшовме дешарацiФ масноручво чорп@ною або кульковою руцоIо
сиmого або сорпоф (ольору frки!! ияом, що ибезпе,;уе вiльне ч'mвя внФен!х



l0
j. У лозпцii l у psi. ящо деФарdmм у звiвому роцi змiяепо лрiзФtцс. iM'!, !,,

батькоЁi, ýпочатку зsвачасться нове прiзпище, iьaя, по бflъковi, а у дужах , поперел1;
прЬвяце, iм'я, по баткоDi

'Iкщо 
дешаршт через cвoi рФi.iйвi пе!.копепя вiшов,вся вiд прпйпяп'

рфстрацiйяого номера облiкоюiiмртм пIt!иm.лодmкЬ та повИомяв про це вiдповiлн'Й
оргап державноi полаftовоi сл}тбп i мае про це BiExiTKy у пФпортi г!омадянrпа Украii]и, ,

у декл!рдii зsначамьоя се!iя та вомер паспорта громадянияа llkpalinr,
а \,olиlii: ,fuьJчф'ьL, вио!оmi l одо licls ]родвФ,|я i, UhJчl, 

^, 
alpc!j

житла ва {iпець звiпого року,
У разi я(цо яsва а,lмiяiст!ат,вяо-Фрцфрidьпоi одпЕ,цi (адреса rк!тлз) зФнеqа I

звiтЕому роцi зtrliпп, цо пе вiдобрмеяо у пФлорп громадянина ykpaim деклармта.
iшовdення ]е} lарш,i,

а,\ lo,hl,l ] l * ърdФч госФа або лосм

6, У позпцii ,l зsна!!цься вiдо\!остi вiдповiдяо до абзаuу дев'лого чал,н! псршоi
cтaпi l Зеопу Украiни Про засад, запобiгмш i протrдii корупцii ,

7 B!o!o.1i Uо,ор.,стшihlоюьо!ераоблirо!оllао-'ип'анчк4lод4lкiвабоt,гi"
в поNера паспо!та ФоN!адянппа yкpaiE,, у позицЬх l i 4, та цодо

hцвяахоDкеяня об'еюа, що эдЕачаmся у позицiях 2 в 2З З4, с i!формацiсю з

обмФ@шм доступом i !е лiд.lягФть олр!додяенню,
8 } рд, вisс) ll o-1io{oevl х вшоJо(.еJ у вlдrовФо!) l ol ic dвиБ., l ро,ерF,
n, Bi!o"o., Jo. о Ф |,dФq l\ l л,аокр} л ою,ос! до,ривп,,
l0, У полi "лерер!хованого у Фиввi" у позпцiях 21-22 i лолi "у mNу числi за кордоноIl'

у позицirх 45-64 зФначшться вiдомостi за оФiцiйяип kурсом гр,!пi до вiдпов]д!оi
iвозеfiноi вdпоm, уставовлев!м Нацiонмьв!м бФtком Укра]'вп ва деяь проведенял

ll, поле "суN,а вятрАт (фя,) яа придбанвя у масвiсъ/орснду чп на йше право
корист!ъ!вяя" у по,цiях 2З 28, З5 З9 i поле 'усьогФ у позлцiiх 46, 43, 50, 56 ъ 59

рsова вптраФ (вклФ/внесо() ло ю)кяiй iз заяаченп позицiй у
]вiтпому роцi дорiввюс або перевипrYс ] 50 mс, гривеяь,

l2,Достолiрнiстьвнесе!плоде*ларацi'iвiдомостей засвiдчуФся пiдп!сомдешарапта
m зая!чепвяi, дат, i'i запопяепrя,

lЗ. Блапки деша!ацii виготошlься , в!зяачено\{у Кабiяетом Miяicтpiв yKpaiitrI


