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Б транспортнiзасоби цо перебуваfiь у влаоно- в оренд чи на iншому прав
користуванЕя членiв ciм l дешаранrэ
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2 Декларант заповнюе демарацiю власноручно чорнильною або

кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином. що заьезпечу€
в льне читаввя внесевих вlдомостей,

З У позицii ] у раз, якщо дешарантом у эвiтному роцi змlнеЕо прЬвице,

]мя по батьков, спочатку зазначаеться нове прiзвице iмя, по oaтbкoвi а у
дужках- попередне прiзвице iM я, по батьков

9 цо де,,ёро-r,ео-" сво pelil иil гере,оrанна вдмовив!а вiд

1рl/,я--с рё.('ра| облilовоl dо /,/ ]паlр/lа lодаlв ll
rЬвдоVив lpo Le в д lовднии оо di до\о4 в ' "боо в !d'-оо,le B'дvll/ у

паспорт rромадянина Украiви, - у деOарацii серlя та номер

ласпорrа громадянина Украiви,

4. У позицi 2
зазначевням адреси

У раз я(що назва адм]н стративно_територiальноi одиницl (адреса житла)

зазнала у звтному роц] змiни цо не вдображено у паспорт громадянива

Украiни - деюаранта станом на дату заповнення

5 У лозицi 3 зазнача.ться эаймана декларантом посада аоо посада на
яку претендус декларант

6, , 1о,/ д вдоVо,, вд,овiд,о до dоааL, де,,оrо
частини першоi статт 1 За(ону Украiни "про засади запобiгання протидi

7 В]домост про довживу транспортного засоьу зазначаються лише у
позицiях э7 з8 42 ]43

8 У раз] вдсутно.тi окремих вlдомостей у вдповiдпому полi ставиrься

а вдочоLll Lодо Фlна- овl, ,I]ао,рrrюо о 9до p/BHi

10 У пол 'перерахованого у гривнl" у позицiях 21 22 пол утомучислi
за кордонолI" у позицiях 45 64 зазrачаlоться вдомо.тi за офцiйним курсом
rривн до вiдповiдно lноземноi валютй, установленим Нацiональним Ьанком
) ,ра, / ,а д.нь 'ооведенна ф о LoBo'oleoa.ri

11 Поле 'сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iн!]e
право користува!вя' у позицях 23 28, 35 39 i поле 'усього у позицiях
46 48, 50, 56 59 62 заповнюеться якщо разова вйтрата (вшад/внесоФ по
коilнiй з зазначених позицй у звiтному роц] дорiвнюе або перевицуе
80 l/c -рlв.,ь



ll

,]]' У полях'Усьоrо rа "ч тому числi за кордоном' у позицiях 4564
зазначасться повне найменування банк]в, lнч]их фнансових установ товаристЕ

пiдпри€мств, органiзацiй тоцо, з якими у деюпаранта чи член]в Його clм'l наявнj

12 Достовiрнiсть внесених до декларацi в]домостей засв]дчуеться

пiдписом декrаранта та зазваченням дати ii заповнення

1З Бланки декларацii виготовляються у визначеному КабLнетом М]п]стр в

14 У разi якщо суб€с декларування не мо){е одержати вформацiю про

майно, доходи видатки та зобов'язання фЕансового характеру члена cM'I

"-- ,"оиjЬ"ч* вдпов]дно до чказу Президента Украiни декларацiя за

2О']4 рк заповню€ться без урахування нформацii невiдомоi субсkту

де <лару"ан* У Tar(oMy раз суб ект декларуван н я разом iз декларацiою пода с

;;""";ъ-*у записку довiльноi форми в як]й зазнача,. якi саме позицii

дек'парац]] нЪ -"о"Ь" .а поясвюо причини lх незаповнення Суб''кт

др гdрувJ, а r"pJ, о 1а 2014 о пе 1.HiLF
jo рооо ,, q_" l eo,J од l е l/ iov,
одержати веобхiдв дан,
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