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А Ф,Fа-.оэ лбоэq-,qде ар", а d,ш йOъэ,-ра-'|р l

*

добровльн€ страiува*я

недерювне пенс йне эабеэлесення

погашеяня фноgво су]tи пOзи{и цредиту)

Засвiдчую правильн]сть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

/ {zP..:

Примiтка, 1 Дешарацiя заповнюсться i пода.ться особэми, зазначеними
у пунпi 1 iпiдпунктi 'а'пункту 2 частини перUJоi cTaTTi 4, та особами
зазначеними в абзацi перUJому частини першоi cTaTTi ,]'1 Закону УкраIни 'Про
засади запобiгання i протидil корупц]I", При цьому особами
абзацiпёршому частини перLIоl статт] 11 цього 3акову, вiдомостi цодо витрат
(вкладiв/внескiв)удёшарацiiнезазначаються,
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2, ДеклараNт заповнюо декларац]ю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорноlо кольору та{им чином, що забезпечу€
вiльне читання внесених вiдомостей,

3 У позиц] ] у разi якцо декларантом у зЕiтному роц] змiнево лрiзвище,
мя по батьковi, спочатку зазначаоться нове прзвище, iм'я, по батьков, а у
дужкэх лопередн€ прiзвице iM я, по батьков,

якщо демарант через сво] рел гiйн
прийняття ре.страцiйного номера обл]ковоi
повiдомив про це в]дловдний орrан доходв
паспортi гролiадянива УкраIни у деюарацi
паспорта гроlйадянина УкраIни

пере{онання вiдмовився вiд
картки платни(а подаrкiв та
зборв мае про це вiдмiтку у

серiя та номер

4, У позицi 2 зазначаються в]домост щодо м]сця проживання iз
зазначенням адреси )(итла на к нець звiтного року.

У разiяllщо назва адм н стративно територальноi одиницi (адреса житла)
pol ,!iч/ lo не вдоораlе_о у ld,lор, lрочадя,ина

Украiни декларанта, станом на дату заповнення

5. У позицi З зазначасться займана декларавтом лосада або лосада, на
яку претенду. декларант.

6 lo,/ ч 4 вщочоlll в:д lов q о до ао]а]} де.а о о
частини перrL]от cTaTTi ] закону украiни Про засади залобгання i протидii

-, В4о!о loo qовl'ин, lро lоо'lого lсLоб/ .а:,ачаю о,я лиUр /
позицях37, з8 42 i4з

8 V pd,i в'д,,l,о n о,рем/, Blovoc,P/ у вдговlд,оч/

,Вдо"о,llцодо ,Jо о, , оютЕ.сдо lрив

]0, У пол]' перерахованого у гривнi' у позицiях 2]-22 пол у тому числi
за кордоном у позйц]ях 45 04 в]домостi за офцiйним курсом
гривн до вiдповiдноi ноземноi валюти установленим Нацiональним банком
loa,-/ надF, ь rроведё,, ф _а- ово'огера li

1] Лоле'сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
лраво користування' у позицiях 23_28 З5 39 поле усьоrо' у лозицiях
46 4Е,50 56 59 i62 заповнюеться якщо разова витрата (в{лад/внесо0 по(ожнrй lэ зазначенйх позицiй у звтному роцi дорiввю. або перевищуе
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'l]1, У полях Усього" та'у тому числi за юрдоном'у позицях 45-64
зазначаеться повне найменування бавкв, нших фiвансових установ, товариств,
rдrp/Lм.lB opjJr]aJl'oLo . 9 иvи /деклаоан

12 Достов рн сть внесевих до дешарацiI вiдомостей засвiдчусться
пiдписом декларанта та зазначенням дати заповнення,

]З Бланки декларацi-l виготовляються у визначеному (абiнетом MiHLcTpiB

]4 У разi я(щосубесдекларуваЕня не мо)ке одержати нформацiю про
майно доходи видатки та зобов'язання фнаlсовоrо характеру члена ciM'l,
якого моблkовано вiдповiдно до указу Президента Украiни декларацiя эа
20'l4 piк запоsвlосться без урахування iнформацii невiдомоi суб'оfiу
деиарувавня. У такому разi суб'скт декларування разом з деюrарацiсю подас
пояснювальну записку довiльнот форми в якiй саме позицi
декларацi'l ве поrснюе причини lx незаповнення.'суб€кт
деюаруваввя зобов'язаниЙ подати уточнену дебарац ю за 2014 Pk не пiзн]UJе
10 робо,и, д / JHeHHc оо(-авиь al, lерёL одrалl 

'оv/одер)€ти необх днiданi
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