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роjдlл lll, вьомостlпро iеряомэ майно

А Майно, цо пер€бувае у Фасной воремlчина ншому лравi юрисг)ъання деmэранта
та витрэти деюаранта на придбаннiтахоФ майна аф на корисоъання ним
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Роздlл lv. ВiдомостI протрансоорfl l з.соби

д фнспор , ""jo' цо требуваrбr'вл*Fм в оре ц,{и Fa,{шоvупоав ,орifirфню
де Jdpafa ъ витп де параFъ ra i, прrдба tsя , фрr.-ува]. яl
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роздй v, виомопi про вrладя у банках, чiннl лапери та

Сума {ошз на рахун€х у
ф йюофх уйаiофl у r

эпиви цо перебуваmь у MacнoФi
на придбання тэ*t апивв (грн)

г

46 виадешх уФiтts.му роц

a7 Номяальна ааФпь ц Ениl паперв ут.ч,

Розм,р вне0 в до Фат}rвого (сьаденого)
бп талу тOварисrва, п дпри.мсrва

ц0 переьуваfrь у власноФi

су а юшrв на patyн{ax у баньх та

номiнзльЕа вартi.ъ цiнни, паreрв

Роэмiр бнес{вдо статутноФ (с{ладеного)
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уrриманн9 ]азначеiOго, рOrдпэi l-Vмайва

Поrашрвнq о.новво .уми по]и и 0редит'

дOбрOыльне сrрахувэhня

поrашеdня 0снOвяо,с! й поз{kи itредиr'

засвiд. чю лрdвиJ "нг lb JфJна еJи, / L / ДА лараl lвlдомос-е/
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Примlтка, 'l, Деmарац]я 3 пода€ться особами, зазначеними
у пункт 1 iпiдпунктi а' лункту 2 частини першоi статт 4 та особами,
заэначеними в абэацi перLJJому частини перurоI статт 11 Закону Украlни Про
засади эапобiгання i протидiI корупцii', При цьому особами,
абзацi першому частини перluоi стапi 11 цього 3акону вдомост цодо витрат
(вмадв/ввескiв) у декларацi не зазначаються.
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2 Декларант запов! ос деиарацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином що забезпечу€
в льне читання внесених вдомостей

] У поJиц ] у разl q цо де(ларантом ч
]м я по батьров
дужках - попереднс прiзв;ще, iм'я. по батьковi

Якщо де(ларант через cвoi релiгй!
прййняття ре€страцiйного номера облiковоl
повiдомйв про це в]дловiдний орган доходiв i
паспортl громадявина Укра]ни, - у декларац]]
паспорта громадянина У(ра]ни

4 У позицi 2 зазпачаються вiдомост] щодо мiсця лро)кивання з
зазначенням адреси житла на кiнець звтного року

VразlФ JонdJв,dд,, ,lрd-/вно lep/ ooJ lo о,ол, l_ ёЕр6,ау/l ё)
о"/ ,oL .,,U/ 

/ па ор l -роvадчц/-а
Украiни демаранта, _ з raнoМ на дату заповненвя

5 У позицiI 3 заэнача.ться займаNа демарантом посада або посада на
яку претеяду0 деклэрант

6 го,,, а вдоl.о , в д-овlд о оо абзJ]] дr!Ф о
частини першоi cTaTTi '] За(ону Украaни Про засади запобiгання i протидiI

В rcчосп оо доs / ч -oa,croo по о ,Jсобl заfJчdю-ь.я лиLF упозицir| З7 ]8 42l4З
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звiтному роцi зм нено пр]звище
лрiзвище iмя по батьковi, а у

переконавня вiдмовився вд
картки платвика податк в та
зборiв i мас про це вдмтку у

серiя та номер
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1]r, У полях Усього'та "у тому числi за кордоном" у позицях 4564
зазначаоться повне найменування банкiв iнших фiнансових установ, товариств,
пiдприсмств, оргавiзацiй тоцо з якими у дешаранта чи членiв його ciМi наявнi

]2 Достов рн сть ввесених до децарацi вдомостей засвiдчусться
пiдписом декларанта та зазначенням дати il заповнення

]З, Бланки деклsрацi виготовляються у визначеному Каб нетом lvliн cтpiB

14. У раз якщо суб'скт декларування не мохе одержати нформацiю про
майно доходи видатки та зобовязання фiнансового характеру члена cM'I
якого моблiзовано вiдповiдно до укаэу Преэидента УкраIни дешарацiя за
2О]4 piк заловнlосться без урахування вформацii невiдомоi суб'окту
л- лёр,вт|н", Tal oмy oa1 с/б.,l лёцлар.ва--я разоч, 4р гdоа t',ю l ода€
пояснювальну записку довльвоi форми, в я{iй саме позицi]

декларацi'l ве заповненi та пояснюс причини ix незаповнення Суб'€кт
декларувавня зобов язаний подати уточнену декларац ю за 2014 рk не пiзнiше
30 робочих днiв з моменту усуненвя обставин якi перец]коФ{али йOму
одер)кати необхiдн дав ,
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