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ро{й lv, вiдоuостi про т!анспортнl засоби



Б трансioрrнr зас06и, що перебувають у власностi, ворендiчtrна ншомупраяi
@риФування членjв с M'i деиаранта



^ 
Вмади уб.нвх цiвЕ]мпери Yа]нш
деиэранта, та витрати дёюаранъ

апtrои цо пе рёбува юrь у власн осr
вэ прцьання Екtrх апивъ {Фн)

;";" l
Сума кошriв на рахунмху
фiнанфвиt уйавовах ут

роздiл v, вiдомостi про виади у банrах, цiянi папери та iнmi апи.л



Роздlл vl, Bboмocтi про фiнансоsi зобов,язасня

Недерreзне п€нсiйне забеэпечённс

утриманвя зазначёногоу рфlлах |]-v айна

погашеЁня ocнoвHoi сумtr пфиш {кредиrу)

Gредиiом)
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Б Фiнанфвiзобовязання член в сiиiд€маранта (rрФ

льнiсть зазначенш( у цiй ДекларацiI вiдомостей

зо ýч"
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2 ДеOарант заповнюс деюарацю власноручно чорнильною або {ульковою руч{оо
синього або чорного кольору та{им чином цо забезпечу.

З Упозиц]i ] уFазi я(цо деOарантом у зв тному р!ц] змiнено лрЬвице, iм'я по батьkов
J, л,, с, поперед ,p-B/J,

Я{що деюарант через сво] релiгйн пер.kован|я вrдмовився вд прийняпя
ре.стрэц й!ого Noмepa обл (ово] карт(и платника лодатк в та повдомив про це ёдловднйй
opraн дохOдlв зборв l ма. про це вдмтку у паспорт .ромадявина Украiни - у деmарац]
зазначаються сер я та нсмер пэспорта гроffадяни!а Украlни

4, Уmзицi 2 зазiачаються вйомост щодо мсця пFоживання з зазначенням адреси
житла на кнець звтною року

У раз я(що lазва адм]н]стративно-територiальноl одиницi (адреф житла) зазнала ч
,B'-oW ро, змll -о е ыдобоJ!еро \ -а.пор- -рочадя,у а'.рJь/ дёuар.r-а

ov rадl /Jаповнсч 9 демарацi

5 У позицiiЗ зазначасться эаймана дек'rарантом посада або посада наякупретендуе

6, У позицi а зфначаються вiдомост аИповiдно до абзацу десятого частини лершо
стэпi] Закону УФаiни'Про засади запобi.ання iпроrидii корупцl

7 Вдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях З7, ЗВ

8 У раз вlдслвоф окрёмия вдомостей у вдповiдному пол Ф

9 сдоvоса Jодо фtsJr, oвyl сум зао рJтюо-ь(одо'рувь

10 Упол "переFахованоtо уrривн у позицiях2]-22 полi утому числ]за кордоsом у
домоfi, Jэ оф| до вдпов,д.о но_еччо

валФти. устаNовлевим Нацональiим ба!rом Укра]хй |а день проведенNя фнансово1

]1 Поле "сума витрат (грф Nа прйдбання у власн]сть/оренду чи на нше право
корисryвання у позицях 2з-23, зs_39 поле'усьоrо у позицях 46 46,50,56 59 i62,aloвb0. о о q,LорJзова Bf oJ Jъмад]в-есо, -о о ri ]J"J Jсе_/, лози l/y зв-!омJ
роц дорiв!юс або перевицуе80тис гривень

]1]Уполях Усьоrc'ъ утому чифiза (ордоном у лозиqях 4564 зфнача.ться повне
.aive-Jвa- о бач,lв ]r(Tatsoв ,овао/
якими удеиаFанта чи члеив иоrо.lм l наявнl вlдповдн в]дносини

12 Д.стов pHlcтb вЁесенихдо депарацii вдомостей засв]дчусться пдписом дешараNта
та зазначеняям дати l] заповнення
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