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роrдiп l, заreльнi вiдомостl



Ро{иll в,доffо.тiпродо.одl

Д Одерюiliвара.оваs lj l..д$ерел в ара h|

авторська вивагорода ]ншi
маЙhоихпраВйтtrепуалыоi

дохц ад лерqач] в оренду 1строкове володiвня rа/збi

зазначен у лаэ!цлl 6-1g)
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Б, одерGнi (Hapaxoвaнi) з дяврэл эа мфни Уrраlни дви.рантом

| .,,,.,

В Одёржан](зараховая) з дreрел за меяамиуkра]iп qленами ciм i дёФарапа



.l

роздiлlll,вйомостlпролёрухомеиайно



t

Б майно, що п€Dебувао у бласноfri в орендiчи на яшому правiкористуванЕя
чпен iB ciм] деи а раiта

]

]
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Ро]дiп lv, BhoMoffi про траhспортнl засоби

]-



Б. Трэн спортнi з а фби, цо поробувэпьу власносri, в оренд си Еа iiшо управi

t

г

юриФrв]нiс члеЕв.м,дешараЕта



45 сума lошпв на pa,,H,at / банра та нши(

46 вOадених у зоirному роц

47. Номi!альна вартjсть цsi х паiерв ут

43, придбамrзmому фqi

49 Розм р анес{вдо.rаrутно.о Iсмаденого)
хапiталу товарипва i]дпрх.rйва.

5о энефних у зБiтно у роq

lнш апиви ц0 переоувэ ють у вл ас вфr

сума юшrв Ёа рахуЕ{ах у бан{а!

|9l|""lчl liцý,! ц y"1]9l"l]" 
.

розм р Bнecn в до стаryrнOlо (сиаденоr0)
каппалу тOваристба, п дпрФм.тва
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Ро]дiл v], вiдоUостi про фiцансовi зобов'яз.ння

3асвiдчую правильнiсть зазначениt у ц]й Демарацii вдомостей

Примiтка 1 Демарацiя заповнюýться i подасться особами, зазначеними
у лунктi 1 iпдпуяkr "а' пункту 2 частини першоi cTaTTi 4, та особами,
зазначеними в абзацi перl]lому частини перч]оI статт 11 Закону Украiни "про
Jасаqи за jоб'J q lпротид1 lopyl.ri" Пр,/ Ubovy особам/
абзац перUrому частини пер!,lоi стапi 11 цьоlо Заr{ону, вiдомостi щодо витрат
(вюадiв/внескiв)удекларацi] не заэначаються.

А ф ,J, ,оо,.обов"ь, Fде л"рс -а-а "J ,io-oBl-pa-I -р 
',

54 Добровльнесrраiув2яня

55 нёдерювне пенсйзе

56 Утр trман н я эа звэченоФ

59, зш не эа]яачеii у р.эдiлах l -Vбtrrраrи

Б Ф нансов зобоо iэаннi член в смrдеФаоанrа lгон)

50 Добровл#е Фрахуваня

61 Недержавнепенс]йнезабеэпёчення

6? Уrримакня зазначеного у роцiлах ll Vмайнэ

63, ло.ащеняя ocнooHoi суми лOэи{и цредит9



l0

2 Декларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильн_ою або

вiпьне читавня внёсениl в домостеи

З у позйц]] ] у разi ящо декларантом у зв]тному роц змiнено прВвице,

v'я lo бать oвi cno,aTrv "-,а-,тос" "ове прiзвиLр lM, rо б"lь{овi а /

дуякаt попередне прlзвище iM я по Ьатьвов

я^-о дел,"оа-, чбре rBo' оел lйнi rере,{оtsd--с вlдlловпвс9 вд
nn,""", 

" 
o",,rpu.,r"o,o -очерd ool ,ово ,артlи пл,lниrа lода1,1в -а

_е вlд овlд // ор о, до,одlв lJooplв i те 0о rе B4v lKv V

,;;ъ;,, р"""";,,,, , раф , / лплdй , ,pi, la чом,о

паспорта громадянина Ураiни,

4 У позицl 2
зазначенняпr адреси

] oatr. Lo Ha.BJ одLы,lpa-/B,o -ео/ ople,"Ho од/
.*":";, 

",,,*, 
ро l J, / Jo,p вдоооё eqo у пас-оо,i -ромадян/-а

Украiни - деmаранта ва станом на дату заповненяя

, , lo,/_ з lом ,о, ада або 'осdда а

я } loeтc, д,q qё паOа!

6 lо,ицl J вдочо, в!-овiD-о ло ёоза|J qе qlоrо

""".;* ""й"] статт 1 закону Украiни про эасади запобiгання i протидil

7 Вiдомост] про довхину транспортного засобу зазначаються лиurе у

позицiях з7, 38 42 i 4з,

8 У разi вдсутностi окреtrих вдоIIостей у вдповjдвому пол] ставиться

! Вiдопо.т щодо ф]вансових cytrl заокруглюються до гривнL

1О. У лол] перерахованого у гривн]'у позицiях 2]-22 пол у тому числi

за кордоном у позицiях 45 l]4 вiдошост] за офiц]йним курсом

гривн] до вlдповlдноi ноземноi валюти установленим Нацональним банком

Украiни на день проведення фlнансовоLоперац l.

,I -,]оl е ,.,vа вr,оа l,DJ ча,ридосьн,чвл"н|,,",оDрндччинdiнц'
npaBo *орисrу"i"ня у позицях 2З-2Е, 35 39 i поле "усього у позицiях

46 ,1s, 50, 5ý, 59 ] 62 заповню€ться якщо разова витрата (вклад/внесо() по

кожнiй з зазначених позицй у эвiтному роц дор!внюе або перевищуб
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]1'. У полях "усьоlо" та у To(ly числ] за кордоном у позицях 4564
l/вJп q оа, iB FL", фЬ"н ов/, J, аьов loBap//-B

г,дrр/,м.-в орlёрl.dl iЙ 1о lo з яlпч/ i 4е lа-а--а -/ ч елв Йоосlмlна9вн

12, Достовiрнiсть внесених до декларацi вдомостей засв]дчусться

п]дписом декларанта та зазваченням дати ii заповнеяня

]З, Бланки декларацП виlотовляються у визначеFому Кабiнетом M]HicTpiB

]4 Dаз, сlцо суб r - qо , ао/вdьп, не чо, ё о!ер'а-/ Фоо /е ю l oo

маино до, од/ вrда, / -а ,оооваlФ--с
яrО.о иОбл,овоiо вд,овд о 4о /,а:, -lо_,/дФ_-а V,pa ,/ ,ё|лаDаL! rа

ibl" 
", 

.","""" о. d-l od,JBaHHa -Форy-,i ieв!ovo, ,б"-/
де ,Jp,B- а ,-д,,пФо,ва,

д"й"р"цi "Ъ 
заповвенl та пояснюе причинй ix незаповнення Субскт

,ооовс)а,/ilод. lеоаLю.d20,ао,ег"jе
;о о**", " 

", leoel оllJли йом)

одержати необхLднiдан]

{ДеLlаrлh iз 'пПц!,пu, 
оllес.лklч l.io|o i] За^олп,пч ,\1 22,!-VIl вiП

l 1-t]5.20lз,.\1 10б-VI I Bin lJ4,07,20I 3,.\1! бjа-Vl Il Bio 1 5,а7,2| l 5}


