
до Закону УЕраiни
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i лротидi' tорупцir"
iд 7 квiтня 2011 року

дЕклАрАцlя
про маЙно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру

за2а a!.рiк

3,



5

роздjл ll, вlдоffостi про доходя

д. одеDю Е (Bapatoвa Bi) з ус]х дх€рел о у{ра iвi

1ls

!

автор.ьв впяагорода lнщl до4оди вrд реалЕацl
майнови\ прэа lнмёпуально власвоФ]

10 йатерiальнадопомоrа

12

доlовором Фрахування, iедерязноrо пенсiйного

i liшi в ид и доходiв (sе зrэяа9ея' у л.9Uцих



Б одеOяан i (нарахован0 э дФрел за меюми УФаlни деФаранlом

]

в. одермнi (яap*oBaнi) з дreрел за ffфн, У{ра]ни членами сiмlдемараята



РФдlл lll, вIдомостi про H.pyIoMe майно
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Роцlл lv, Вцомостl про rранспорвi засоби

Д ТранспоЕm эФби що перебуваOь у влафоd|
дфараmi Е вfрФ д€иайm нэ

в орендi чи на ншому прав юDiФшння
il придбанн, (юриФrЕнна) ,

l

t





ff;;;;; - .
Сума юштLв на рэ{унвY у баЕd{та iнши{

Розмiр внеск б до фаг}тноФ (смаденоrо)

, кап rмy товариства пиприсмйэа

jРЕ!ЕЧ!]аП] --
Ф иесм у siтяому роЦ

ГоФiл v, вiдомосй про вшади,6ансах, цlннi пап€риrа iнful апивg

апиви, цо перебуваютьу власносr
на прпдбаЁня та*и? элив,в lгрн)

цннl паперф та iнш, апrви цо перёбуваФь
членвrмtдёмараюаtф)

51.

:

polMLo вяесшв до oaTrT*om tсмаденою)
впiтапу товарпсва n дприемства,
;;;;й*i " ._



Утрtrмаявя эазначеноФу р.эд]лах ]l -v майяа

i погашенняоояовЕоiсумипо (и (кредиту)

РоздIлvl, Вiдомоdl про фiнансовlзобов|язання

lкшr нб зазнэченiу 0оздиах ]-v витрати

недер*авне панс йне Jабезпечечнq

лримання ээзнэченоФ у ромйах lI-V ма

l--
погашення суйи процентiв за позиюю

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii в]домостей

шеннq ocнoвHol суми поэи'и 0редиry)

Прим]тка, 1, Декларацiя заповнюеться ] подаеться осоЬами,
зазваljеними у пункгi ,l i п]дпункri 'а" пунпу 2 частини першоi cTaTTj 4 та
особами зазн;чеiимИ в абзацi перчJому частини пер!,]оi Фатгi 1'] Закону
/kоа!-J .поО засади загооlгання , T ротудi' {оруг- l Гри ц"омч ol oo"M"
за;*ё-l!iи в абза.r|' герLlому La,lини пер Uol с-dпl ll lbo-o зd oнv

вдомостL щодовитрат{вlоадiв/внескiв)удемарацiтне зазначаються,

2, Дёкларант заповнюс деклара1,1iю власнорч lнo чоо,/пьн_ою або

'yno*o"o" 
рг]поо """.оrо 

або чор,ого кольооу -ач,iм чиноv цо з,беэ-е, ,

вlлоье читанья внесеdих вlдомостеи

З, У позицii 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцl эмiнено пр звиLц,

добровiпьЕеФра vвання

Б"-";;","""""""".",

Б Ф]kансов] зобов'я зан ня s ен]в ciмI декла ранта ( rр в)
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iм'я, по батьковi спочатку зазначаеться нове прiзвище, м'я, iо батьков а ]r

дl,{ках - лопереднс прiзвице, jм'я, по батьковi.

ЯкUrо деклара!tт чёреэ своi релiгiйнi переконання
прийнятгя реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкв та
повlдомив про це вiдповiдний орган доходiв jзборiв i мае про це вiдм]тку у
ra,l оргi громадяаина Украlни - у qемаоа]i
паспорта громадянина Украiни,

4 У поэицi 2 зазNачаються вiдомост щодо м]сця проживання В
зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року,

У раз! якщо назва адмiнiстратйвно-територiальноi одиниц (адреса
житла) зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдобрахено у паспорт

громадянина Украiни - декларанта зазнача.тьс
дату заповнення декларацii,

5, У позиц]i 3 зазнача.ться займана декларантом посада або п..ад],
на яку претендуе деклараrт.

6 У iозицil 4 зазначайться вiдомостi вiдповдно до абзацу дес. roli
частини першоl статгi 1 Закону Украiви 'Про засади запоб]rcн!я п. l ,

7, В qoмocт, про довьину грансrортhоrо Jасобу эа]-ёчаоj- а

лозиц ях з7, з8,42 i4з.
8, У раз] вiдсутностi окремих вiдомостей у Еiдповjдному пол ставиться

9 Вдоvостi'цодо Фi а-сови\(уч заоlруlлюФ-ося !о ривнl
]0 У пол] "перерахованого у грив!r]" у |оэицiях 21 22 полi "у тому

числi за кордономr у лозиц]ях 4Н4 зазначаються вiдомостi за офцiйним
курсом гривнi до вiдповiдноi iноэемноi валюти, установленим Нацiональним
банком УкраIни на день проведевrя фiнансовоi операцii,

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на вше
iраво корисryваЕвя" у позицiях 2З-28, 35-39 ] поле 'усього" у позицiях
46, 48 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по
кохнiй ]з зазначених позицiй у зв]тному роцi дорiввюе або перевицу.

11r У лолях ' Усього' та ' у тому числi эа кордоном у поз/цiя.
повне найменування банкiв, ]нших фiЕаlrсовrl ]/.

товариств, пlдприемств, оранiзац]Й тощо, з якими удемаранта чriчлен. . ] -

ciм'i наявнi вhпов]днi вiдносини,
12, Досговiрнiсгь внесених до декларацii в]домостей засвдчу.ть.,

пiдписом декларанта та зазначенням дати li заповвенвя
lЗ Бпанки деклара-l } виl,ач-ном, ,-б " о,

lйiнicтpiв Уr(pаl|и порядку,

Демарацiя iз змiномu, внесеншл зzidflо h Закопьчu ,l:!,| 224-|/II ein
1.1.05.2u3, n! 406-V]I Bin 04-07.2013 }


