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Роlд,л ll Вiдомостi продоrоди

А одеDюн, (Еарахооанi)з усх д(ерел в yNpa]HL

;"; I ;;",""".
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ЗэЕлькасума.rr,упкогодо,.ду rриsзj ут ч :

9робirкаплата, ]ншi виплэти та винзюроди. нарахоsа!
rвиплаченi) деOаоавту випоаЙзо до умов трудоюФ
ioo ц"ч лыно_правовоrо доrовору ({p,n 9!плаm,
эзэ!э!анчLу!9ццi| ! |, в)

доiд бiд аишадацьхо1. наукоюi творчоl дiяльноФi
нструпорсыо1 та судд асько]

!)5 +6ч

q_5х

,l2

3 аfiорсь€ винаlорода. iнц доходи вд реалЪацl
майнових прав imвлепуальноr впаснOст

страховlвиплати страlов вдц{одування, викупнi
суми та пенсiйн виплаlй цо сплачён деиаравryза
доlобором страryван н я вадеряавного певсiйного

дохд9й вдчуженhл рухомого 1а Hepyxoмoro майза

l3 дохи вд вrдчу*ення цннлх папOрвта корпOрmивнпх
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6, Майно цр пор€6уъаб у мФноФi в орендlчи Е.lншому прав {ориfiування
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роиiл lv, вlдомосп про Tpaнcпoprii засоби
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Б, транспортн засоби, цо п€рабуааль у м.сяфтi в орёндiчи нэ ]ншому прэбi
кориФування члонiв сMT деФаранта



Роздlл v, Вlдомостl про вшади у банкаl

апи , цо перебуваOъ y Maйotri
на придбанвя rа{ихэпив б tPH)

iсумаyoшiaяаpa(yH|ai убэ зY тэ |нцi LyMa хощв на рахункаi y.aнrax тэ lнших
: ф]Еансових @новах чт ч

i u.uд"пп" у .ui.no,y роц,

. Цl|р]тзц-1ll|ч lзllр ", l,
придбанихузвiпOмУроц]

Роэм]р внес(вдойатлiоrо (.mадевою)
еп талу товэрисrва, пйлриомства,

50, анефних у звmому роц

ц]янi папOри та iЁщi апизй,
членiв.]м'lдобарантэ

цо переоувають yMacHMl

Сума iошr в на рэхувках у бан{ахта lнших

Номiнальна вартiФь цнних папер]в

Роэмiр вЕёсюз до Ф.тлвоrо (смэденоrо)
впталутовэрисrва пдприемd!а,



/
oMocTl лро фlяансовi rобов'яrання

доброальве dрахування

Б Ф HdH.JBi iaов'ч]ання чпеhrв . м д.иаранта (грн)

зазначених ч цiй Декларацii вiдомостей

,br.i

примiтка, 1, Декларацiя заповню.ться i подасться особами,
зазначеними у пунктi 1 i пiдпунfii "а пункrу 2 частиви першоl статr 4 та
особами, зазначеними в абэацi першому частини лершоl статт] 1] 3акоiу
Украlъи "Про засади залобгання l протидi корупцП" При цьому особами,
зазначеними в абзацi першому частини пёршоi cTaTTl ]1 цього Закону
вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ

2 ДекларанI заговнюе дешара t,ю ма.норуrьо.орh/льною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору тзким чином цо забезпёчу.
вiльNе читання внесёних в]домостёй

3 v rозиц, l у разl, якцо деклараьтом у зв,, ому ро.riзvье-о грзв/-]е,
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батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, ]м'я, по батьков], а у

- поперёднс прiзвище, iм'я, по батьковi,

Якцо декларант чёрез сво1 релiгiйнi
прийнятгя реестрацiЙного номера оЬлlковоl
повдомив про це вцповдний орган доходiв i

паспортi громадянина Украiни, - у декларац]i
паспорта громадянина Укра]ни

в]дмовився в]д

картки платника податкrв та
зборlв i мас про це в]дмlтку у
зазначаються сър]я та номер

4, У гюзиЦi 2 зазначаються вjдомостi щодо мiсця лроживання

зазначенням адреси житла на кiнець зв тного року

У Dазi я{ло назва адviнiстраlивпо Iep/ орlалоноl о4пниL (аqреса

v JBiTHoMy роцl зм'lи, ло не в,добраяено ч ,а,пооlL

фомадянина Украiни декларанта, ,- заэначабт

даry заповнення декларацil,
5, У позицii 3 зазначаоться зэймана декларантом посада або посада,

на яку претендуе декларант.
О. У лозицii 4 в]домостi вiдповiдно до аозацу десятого

частини пер!Jо] cTaTTi 1 3акону Украiни "Про засади запобirання i протидl

7, Вiдомостi про довхину транспортвоlо засобу зазtlачаються лише у

позицiях 37, 3Е,42 i43,
8, У разi вiдс}T ност] окремих вiдомостеЙ у вiдловiдному полi ставиться

9 Вlдомост, лодо Фiнансовух сум зао ,оу-лю отьс, до го,вы

10, У полi "перераховавоrо у гривнi у позицiях 21-22 полi 'у тому

числi за кордономi У позицiях 45_64 зазначаютЬся вдомостi за офiцiЙНИМ

.чрсом .ри; до вiдповlд.оa lноземноl валюlи, ус-а ,овленим Нацlо!аль-/v
Oib*o" i*pa ну rа ден" проведення фiнансовот orepa,rl,

11 "lоле "cyva виrоат {грнl на гоlдба-н, у влас- сть/оре дч чи -а iHLe

гр""о корисrувiпн" у лоз/.rlях 23-28 З5-З9 l rоле 'lycaolo' у пoly,ri'{
46,48, 5d, 56, 59 i 62 ;аповнюеться, якцо разова витрата (вшадisвесок) по

кохнiй В за ачених позицiй у звiтному роцi дорiвнюо або перевицу€

11'. У полях "Усього" та у тому числi за кордоном" у позицiях 4564
зазначастьсЯ повне наЙменування банкiв, iнших фiнансових установ,
товариств, п]дприомств, органiaацiй тощо з якими у декларанта чи членiв його

ciм i наявнi вiдповИнi вiдносини.

12, Достовiрнiсть внесених до демарацii вiдомостей засвiдчу,ться
пiдписом декларантата зазначенням дати i'i заповнення,

1з, Бланки дёкларацii виготовляються у
ПЛiнiстрiв Украiни порядку,

визначеному Каб нетом

ИемаNцiя iз змh|амu, внеее,!Luа зriПuо iз Зпко 6пI ]t! 224-ПI Bin

Н.а5.20 1 З, М 4()6-VI l oi|' 01.07.2al 3 }


