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роздlл ll, вlдояоdl про доходп

д одэрr€н (нарэYован | з уох джерф в vфа Hi
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] gpooifra плл., iнmi аиdлfl та винаrcр.ди, нэрахованl
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Б, Одеренi (Fарцованi) з дreрел эа мфми УФаIЕи дешаранюU

в одёрянi (Hapaxoвaнi) э дreрел за меюмй УхрJни Фенаffи с м I деmаралэ



Роцlл ll|, вlдомоgтi про H.pyro eмапяо

А. Майно цо паребуsао у фафоФ в орёвд чи на iнцому правiй 9rrрэти деиарант. на придбання тэkоь иайна або на
юрисryвання деmареmа
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Б Маt]о ч.о геоебЕэ€ у вгаснffil, в ореiд cr F. ]Loy'l ,рэвlюриФуваtsFq
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РоздИ lv, Вiдо остlпротр.н.портнlФсобх
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юDлФвапня членiв oiм l дёиаDанrэ
Б тра{сгог{, @б, що перебуоа Ф о у власl о-,, в оречд си ,а iнцону грэв
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рoФfulТФд**.l "р. "-"^l у банкаt, цiпd паi'рffi iнmi .r{1@

i*ннr;ч л:ы;l*;"Щ ;#iliЩ;:',*lёЩ{Ё:

!чi19]*е"д*ч|glч:ц1yl1l ; -
поидбаних y.BirBosy Роцj 1 --

розм,о внфив до батгноlо (сбадеЕоФ)

впйпу товар,пва п дприсмова
]

Роlм lD в ес{ а до craryrнoФ lсмадён ого)

"".,";! товаDиФва, пiдприе Фва

61.



Роздiл v|, вiцоностi про фaяан.овl зобов!язаняп

Б, Фiн.ясовi эобов'язавня чл esiB ciff 1 де иара Ета (rрн)

дqщ":щ19 9]щ!q:!ц

Фiнэнсоы ФбоыфаЕнсдеOарапа ъ Еш

Засвiдчую правильнjсть зазначених у цiй ДекJrарацii вiдомостей

tриviт,{а 1 ДеФаоацiq заповню€-.с9 полабть.я ...6rми
у пунkrj 1 lпiдпуiп, ''а'' пу"пrу z 

"u".",,,i"p.o, .r"-i+',"
осооам,i,,_зазначечими в абзачl першому час-ини перUJоi стагтi 11 Законч
::l:]:1 l]ry *::л" запооiв"ня i лротидii iорулшl', При цьому особами,в аозацl пеDшому ]астини перUJоl статп 11 uьо;о Зэkпkч
вiдомостl щодо витрат (вкладlв/внескJв) у демарацli 

"" 
зч""""аrr.."

,",_, ',:_Д9ч"р*, 
заловню€ декларацiю власноручно чорнильною абокуJrьiоЕOю_ручкою c,?Hboro або чораого lольору таким чином, що забезпеUуевльне читання внесени! вiдомостей,

3. У позицiI1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцiзмiнено прjзвице,
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lм'я, го батьчовi, спочатку зазнача€ться нове гоiзвице, lм'я, по баrьковi а у

дужках - попередне прiзвище, iм'я, по Оэтьковl,

Якцо декларант через cвoi релiгiинi 
Tереконачня

приИ"яп-" jес"тiацiИного номера облiковоr картки платника подаlкlв ,а
',iil^i'i"J," й 

"; "й*"iдний 
opta' доходiв i зборiв , мас поо це ыдмl,ку у

ii]"ll,-iii bbi "й;; у*Б"li,и, - у декларацii зазначаються серiя та номер

зазначенням адреси житла на кiнецьзвiтного року,

v пазi якшо назва адм,ч,стративпо-теритоD,альноi одиницl 1а4ре_са

*-; ;";;;l'Б;о"у роц,'""_", цб не вдоOоахено у гаспоо-

iр"Й""""" У*"'r* демаранта, - зазначаеться також назва сrаном на

даry заповнеиня декларацll,-- 'i, у позицii з зазначаеться займана демарантом посада або пOсада,

на яку претенду€ деклара
я у no""uil Ц зазнача,оться вiдомостi вiдповiдно до абзацу 4есяrого

,""Й"'";;;]| -.;ilЪiк.ну vкраъи "про з,сави запобгання i протидlL

паспорта громадянина Украlни,

4, У поJиЦi 2 зазначаю,ься вiдомост UJодо

7, В!домостi про доымну

мiсця проживавня lз

транспортного засобу зазначаються лиLIе у

декларацii вiдомосгеЙ засвiдчуеться

визначеному Кабiнетом

позицiях 37, з8,42 i4з,
, 
- 

i. У p""i 
"lo"yr"o"ri 

окреших вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться

прочерк,
9. ВИомостiцодо фiнансових сум заокруrлюються до гривнl,

lЬ. i *rI 
""о"р***ого 

у Фивнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому

*-i'i" -"pio""" l уЪо.ицях д5-6а зазначаюrься Blqoмocn за оф'q,й}/м

i.i.",""Ы," 
"iоЬ"Iдноi 

iноземаот вал,оти, установленим Нацiонагьним

О]-чом i*раЪи на день проведеrня ФiHaHcOBoi операцll,

I 1 П;ле 'cvмa витра- (rр") на придбапня у власнiсть/оренду чи ,ra lнJre

--"":';;;";;;;;"; ;;оjицiях zз-zв, з5-3о i поле ,усьо,о" у поз/,,,х

;Ё%, ЫЪЪ:Б i ;; ;";о-""Бi i""", 
"*цо 

в,о"" читра] а (вклад/внесок] по

;;Й;"-;Й"Й позиц,И у з";тному роцi доо,внюе або перевицче

'Усього' та "ч 'ому "ислi за ,(ордоном'' у позицiях 45-М

o*u.i""r.c" "о""" "u",""yua""" 
oaHKlB, lнlлих фiнаьсов,я установ-

;Ы;;;;;ц"r;;;"'", 
"рганiiацiИ 

тощо, з якими у деклараlпа чи членlв иOго

ciм'i наявнi вiдповiднi вiдносини.

12, Достовiрнiсть внесених до
пИписом декларанта та зазначенням

13, Бланки декларацil виготовляються у
М jнicтpiв УкраIни порядку.

!Демараuiя iJ )MiHL\!u, Bie,elu,lu 1,io\o ь 'lаколамч lt! 224,пl Bid

14.0i.201з. JYr 106-Vп Bio 01.07.20]з }


