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д" транспорrнi засоби цо пёребуваtrь у мФЕбi. в орёмi чи на iншffy npaвi юриf,уэння
дёиэрэнтэi ъ влр.fl деиаранD ча lt пр,дбэ+я (@риdу*ни)
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Б, Транспор isафби, що перебувэють у мфно-i, ворэнд чи 3а lншоЙу пра9]

юрrсry ба iвя члФiа cl i деиараfrа
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РоздЬ v, BИoMocTi про вu.д, у банЕ,, цlннiлапер, та

апйви, що пврёбувэють у бласзФi
на придбання ftшх апивiв (.рн)

lншiапиви цо пер€оувають у влаФоФi

суиа Фиiа на рахунках у банбх тэ iнших

фiнавфвихуdавовах, ут, ч,

виаденd узвтному роцi

пофбонd у эаiтному роф i ,-

| р**р **,t, д" -.,г*. l"-"д**оl
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: **мх у звjц!]

Б, вmадй у банGх, цiнн]папери й

L
Сума Фштiв на рэхунбх

Ном нальна вапiФ цiнЕих

Розм,р вЕескв до Фаirтнtrо (сrлФеного)
вп та ny тоsариfiаа, пiдприЕ Фф
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3асвlдчую правильнiсть ]азначених у ц й Демарац i вдомостей

,хухk бr,оч

демаранта та нш йоговитраrи (rрн)

недержавне пенD йне эабеэпечення

Б Фiнансовiзобф язання член в сiмiдеmаOанта (r9E)

добровльне страхувэння
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Примiтка ] ДешараI]iя заповню.rься i подасться особами зазначе|ими у
лун0 1 i пiдпуllп а" пунtrп 2 частйни першоi статт 4 та особами
абзацi пер@ому частини лершоi стапi 11 Заюну У(раiни Про засади запобrаяня
проrидi корупц]'' При цьому особами. зазначеними в абзацi першому частини першо]
статтj 11 цього Заюну вдомосrl щодо витрат (вкладв/внес(в) у дешарацil не

2 Декларант заповню. декларацю власнору!но чорнильною або kульковою

рrчкою синього або чорного кольору таким чином цо забезпечус вiльне читання

З У лоэицi 1 у разi якцо демарантом у зв]тному роц змiнено прзвице. iм'я по
р,'вjJё мр lo ба,ыов, а / д,,,с,

лопереднс пв]звице м'я по батьковi
С Jo деJdрdнl ,ерез сво, рептi' перёlо,ё о вдчов/в.Ф вiд -рийчогq

pec,,po"/folo номtрJ обпi ово ёрl l l.. ,п.d одd , в d овiдочjв ,ро .
вдповц,// op,dн до,одв ,6opiB чё! lpo цF вдчl у у пJL,орl ромdд9нJ а
Укра]ни, удеOарацilзазначаються.ерiя та номер паспорта громадянина Уkраiни

/ v -о,/ l, 2 ,а,J aolo.o виочо i Jодо мi,ц" jро
адре.и хйтла на кнецьзвjтного роry

У разi я(цо назва адмiNiстративно_територiальноi одиницi (адреса житла)
зазнала у звтному роцiзмiни, цо не вiдображено у паспортi громадянина Украlви
.6 параt-а, ! v , о да,J зJ-овреьнс де cpdl

5 У позиц]i З зазначасться займана демарантом посада або посада на я{у

6, У позицl4 зазначаютьс9 B]дoмocri вдповдно до абзацу десятоrо частини
першо] статт 1 Закону У$аiни Ilpo засади запобiгання iпротид-l корупц1"

- Вфомо ", лро дов р/ / lоd l loo,Ho,o .а, обу

8 У разiвдсутност] окремих вiдомостей у вдповйному пол ставиться прочерк,

9, Р дочос-i Lодо фi 9 сови/ t,v,.o, р/т о о, b.q до -рlвts

r0 У аол rерераtованого у гривнi" у лозицях 21 22 iпол] у JoMy чи.лi за
{ордоном'у по3ицiях 45 64 зазяачаФться вiдомост за офцйним курсом гривнiлФ
вдповдно] ноземноi валюти, установленим Нацональним банком Укра ни на день
лроведення фiнансовоl операцi

1], Поле сума витрат (грн) !а придбэнвя у власнiсть/оренду чи на нше право
користування' у лозиц]ях 2З-23, З5_З9 i поле "усьоrо у лозицiях 46 48 50 56 та 59
62 запоDню.тьс, яkцо разова витрата (вkлад/внесоф iо {охн й з зазначених .озицiй
у звтному роц дор внюе або перевицуе 80тис, гривень

] 1 , У полях Усього' та 'у тому числi за кордоном' у позиц ях 45_64 зазначасrься
l внt ,оймр,,вJ " б" triв ts Uи, ф -Jr, oвj, /,-а ов rовар/.' в r q ги.т' в
орl?нзацйтощозяfuмиудешарантачичлевiвйогосiм']наявнвдповинiвlдносини.

,2 До,,овочi, ь вдомосlе' зо(вд,r!-ь!а , д,r' ov
демаранrа та зазначенням дати]j заповнення

]З Бланки дешарацi] у виз|аченому Кабiнетом Мнстрв
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