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Засвдчую правильн сть зазвачених Деt парац l вrдомrстей

Прймiт€ ] Деkларац:я э подасться особами
y.yнпi 1 пlдпункт 'а пунпу 2 частиви пер!]сl статт 4 та особами
зазна!евиNrи в аОзацl пер[оlиу частини першо] статт 11 Закону У[раLни Про
Je.a!/ ,J,ot ф,,а, -ро,,,дi .opr,! Гр/ -Lov/ о обd\/
абзацi iершому частини першоi cTaTTi 1] цьоlо Закоцу вдолJостi щодо вrтрат
(вкладLв/внес( в) V демарац l не зазначаються



l0

2 Деfарант заповt,ю. декларацiю власворучно чорнильиою або

кульковою ручкою синьоrо або чорlrоrо кольору TafulI чином що заЬезпечу€

вrльне читання внесевих вlдо[|остей

3 У позуцii 1 у раз яl(що деtrарачтол.l у звтному роц змiнено прiззище

мя по батьков, спочатку зазначасться нове прiзвице L[,]я по оатьковl а у
дужках поlе!едi. пр]звйце м,, по батыоз

Я-_.rо q ,, "|"
прийFяття ресстрац Йвого Holiepa облiково! карт[й платни{а подат( в та

повjдомив пLlr це адповдпиЙ сргая доход в зоорв [iа.,ро цс одtrтку у
па.порт г|.\ а/rявина y,prl! - у декларацl сер9 та Loмep

па.порта гроIlа;lнйна yKp.:LBI

1r ,, rlо 
"во, 

с J

зазначенняNл адреси житла ва ( Fець звпного року

У раз ,I. Lo наэса ад! l ]rrатrlвно_теF, :opjanbnr] сi.иt L]ц] lздреса )]птла)

заJвала у зь .пу роцi зi r) цо н. вдtraраr{ево у пасгорт грол,ладянина

У(ра]ни де(ларанта cTaHolJ на дату запсвнення

5 У позицi 3 зазначасть.я займана декларантом посада або посэда на

я(v претенлуi д.rларант

,"J с,о о'с вдо!о ,5 д'овlл _о

l J ) o , od ,/ ро Е dд/ .- оj ,а ,я гроlид,

ад ,, р, _ов /,r р | ор о'о ,ё об,
позиц ях з7 зi 42 43

8 У раз вд.утв.сп (.(рr]мих вдо(lосгеl] у вдп.вд (]и/ пол ставптЬся

9 Вiдоl,лL].т щодо фi]]аiс.вйi crlr за. tруглюються ло грив !

]О У попi "перерахованоrо \l гривн " у позиц]ях 21-22 пол утомучислi
Ja opro-ov' , ,о,/J,Ф, 4'_!Z вдо\,о., ," od,
|,,в, до вд,овдtsо, F",ораr"F,7 банlом
,рани,. ё |р ве ёtsч

]] Поле сума витрат lIpB) на придбавня у вла.встьiоренду чи ва iнше
право корисrуваIrlя" у п]эицrх 23 28 З5-39 r поле 'ycbolo у позицiях
46 48 5О 56 59 62 заповвюсться яliщо раэова витрата (вiлад/внесо(] по

L дорl , {, або



]I

]]' У лоляr "Усьоrо та у тому числ за юрдоЁоlJ' у позицях 4564
зазнача.ться повне наЙ1,1ен!3.Iлiя банкв нших фнансоsiх уста|о0 тоsариств
пlд.ри€[1ст! .рга| зацiй тоцо, з якими у дешараЕта чи члевiв його clмi наявнi

]2. Достозiрнi.ть внесеЁих до деrларацil вiдомостей засвдчу.ться
л длисоl,i деиаранта та зэзначевняlJ дати заповнення

]З Блан,й декларац i зиготовляються у визначеlrоvу Каб:Nетом MiH стр в

iJl]|lц).llb1 i) j,|illl,цч, lIj.паIuал l,,illo ij 
'lлйl,\lч 

.\] 2:1-1'l] 1|ii)
l1-05-20L|, _\i! 1l)a I il .|il l1.!.l)1.2|)].],,\:! ol ||l tII |ii !5,|)7.:l]5i

]4 У ра3 я(що суб.(r д-Ф(ларуsаввя не lпоже одер)(ати iнфорlrацю про
чё7lо lo, ово о ,ФрФ\lер ле а v
якого моол3.вапо вlдпоадно до yiia:ry Президевта !краiни де(ларацiя за
20]4 рк заiовNюстЕся без урахуваввя iнформац н.вдоtrlоL суaOкту
дL лdO,ва, V 

",ov.o" i.,a., др,Ф,rвd,нар..оl.,,д6}лароц, о |одJс

деларац] н. пояснюс причиви ix незаловнення .субект
демарубавня зобов'язаний п.датrt уточнену демарац ю за 2о ]4 D li не пiзнiше
З0 робочиY 'rн]в з момевту усуненвя обставин яl( переUкодлали йому
одерхати неоох дн дав


