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Примiтка, ], Дешарацiя заповню.ться iлодаеться особами, зазначеними у пyнrrт 1 i

пИпувпi "а пункту 2 частини першоI стапi 4, та особами зазначеними в абзацi перщому
частини першоi стапi 11 Закону УФаrни "Про засади запобkавня iпротид]"l хоруiцji". ']ри

цьомy особами, абзацi перL!ому часrини пёршоl стап 'l'l цього Заколу
вдомостiцодо витрат (вшадiв/внескiв) у деиарацl не зазначаються.

2, ДеЕаран- запов-.. деOара.rю вгасноруlно чорниль-ою або NпФовою рf]коЕ
синього або чорноrо кольору таким чиNом цо забезпесуе вiльNе читання внефних

З, У позицi ] у разi якцо дешарантом у звiтному роц змiнено прiзвище iм'я, по батьковi
спочапq зазяа!аеться нове прiзвище, м'я по батьков а у дуRах _ лопередно прiзвице, iм'я

Якщо деtrарант через cвoi релiг]йнi пере(онання вiдмовився вiд прийняfrя
ресс-ро-иноlо ном-ра о6, trовоl кар-ри пла-ни(а -одаl. в ,J повЕочпв поо Je вИ-овд-/й
орйн доходiв l зборlв ] ма€ про це вИмтку у паспортi rромадявива Украiни, - у дёиарацil
зазначаються серiя та вомер паспорта громадянина Украiяи

4 v,ози]"2 JaJ а-аотФся в,дочост, цодо мiс-я -роаивdнн, il Jеtd Fнням адрес/ л/тла
на к]нець звiтного року,

У разi якцо назва адмiнiФративно-rериторiальноi одиниqi (адрёса яитла) зазнала у
звтному роц] змiни, що не вiдобрdено у паспортi Фомадянина Укра]Nи дешаранй -

ном на даry заповнення дёФарацil,
5. У позицii З зазначаеться займана дешарантом посада або посада, на яку претендЁ

6, У позицii 4 заззачаються вдомостi в]дповiдно до абзацу десятого чафини першоi
стапj1 ЗаkонуУкраlни 'Про засади запобlгання iпротидii корупцii',' 7 BйoMocTi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiяя З7 З8,42
i43,

8, у рdзl вlд(л-ооl о.оему, в,домо.|ей J в дповlдFом/ пол'с-авI-ься -ро_ерr
q вiдочост лодоФiансов//с/мзаоlруlлююlосядо,р/вJ
10 У полi"перёрахованоrо у rрйвнi' у лозицях 21 22 i полi"у тому числi за кордоном" у

позицях 45-64 зазначаються вiдомост за офiцiйним курсом lривнiдо ваповйноr нозЬмяоi
валюти, установленим Нацiональним бавком Укра'iни на день проведення фiнансовоi

1] Поле "сума витрат (Фн.) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право
кориdування"у позицiях2}28 З5 З9 iполе'усього'у позицiях 46,48,50,56,59 i

62 заповнюоться, якцо разова витрата (вмад/вяёсог) по кокнй з зазNачених позиц]й у
звтному роцiдор]внюо або перевицуе 30тис Фивень

11r. У полях Усьоrо" та "утомучиФiза кордоном" у позицiях 45-64 зфначаоться повн.
-аlменуван-я бан,в HJn ф arcoм, /Фа ов, jовар/-в пдгрисмсrв, оо-а,iзацiй тоцо .
Ф /м/ удеJ ара{а J/ чпеьiв

2 Дос-овiр -. в,есени, до демарацi вiдомо(тей JасвИqyt-ься пд-усом де лdра-lа
та зазначённямдати ii заповзёння

]З, Бланки деиарацii у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB У{раiни
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