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заrальна сумасуqпногодоходу rp{Bii yr ч

заробrна плаrа нuiвиплаrитааинаrорфи Hapaxoвaнi
(9иплачевi) деоаранту вИповино до умOв трудOвOrо
або цив]льно-прааового доlоюру iяр], еOллап

i/Зf{t,Ч?
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ц j||,

ааторсgка oинагOроft, Еш
майноDtrх прав iнrелепуальяоl

доtй вд вдчухенкя цвни!

редач в оре ду (cтporoвe аолодiiня
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яомlл пl, Bиoнodi про пешом. м.йяо

А мапно, що перебувао у ыаснФi. в орендiчй яа lншому правi юри Фуваян я деи а ранlа,
та вfiрати демараiта на прrдбsння Е*ою майю або iа @риоr}ванf ниff

ьудrвоу
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Б, Майпо, цо пёрёбуще у мфiоm э opeмi чи на iншому прэвi юриfуьання
qлен]в ciм'l деиёраirа
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Роздaл v, Bйoмodi про вшади у банко( цiнвi папё9l т. liцi aKTrBn

апиви, цо пýребувають у влФноФ
яа пrидбаняя тэuх апивiв lгрн)

l

45 Сума юшiв,яа paxyнkax у бавкахй iнш,,
фiffансоалх уФано9ах ут с:

45 в-|?49"ц I ФI!!II р9ч]

47 Номiнальна фртiпь L]вних паперв ут. ч:

49 Рфиiр знес*iв до Фаr)тноФ (складевоrо)
€пirалу товариФва п дпри€мmа

,a-

сума kоштiв на patyнBr у бэi{ахъ iнщих

9iнi!ф!1l yq?H9!ix

Вомпальва вартiсrь цняих папер в

Розм р BEec{ia до Фаr}тЕоФ (сиаде!о.о)
каппалу товаоисrва пiдприомфэ



Роrдй vl Вiдомостi про фlнах:ш]rобов!яrанiя

Nедерлаоне лачайtsе :аба.iЁ еi.с

УiримаЁня эалачеdсlо / роэl]лr, i vмайнз

П.Gцен|я освовiо] суliи lоэйкtr (крqиту]

поlашевrя суми процOнт 9 зэ поэикOю

в ФiнансоеiэоOOв яэання !лес в сft r деU аранта tp!)

ДбОров льне орахуэапня

недёрsабiе п0( йьё ]аба;qечсi|я

ПоЕшенii ocioвio, суми пJзи{tr l{рэдиrу]

Засвlq"),! поаБ/гьllс'" за. аа e-l/yLr'5el ,apaL|, вl4очо,-еи

2L. ,\.,4 ,-.

ПримiтЁ 1 Дешарац]я запсвнюеться ] rодаоr9.я особами. зазначевймй у пувктi
пiдiунпi 'а" пуlпу 2 часпNи перцоl cтarт 4 та особами зазначёниljи в абзацi оершо.l
частини першоi стапi 11 Закоiу Укрёiёй "Про засади запобПа!9я протид] (орупцl' П
цьому особами, абзацi пёршому частйни першсi .TarT 11 чьо,о ЭаФr
вИомосri цодо витрат 1вшадв/ввескiв) у ;rе{ларацii не зазначають.я

2 Дешараtsт заповнюс д.rjао.цirr влаi|.ру!dо чорнил5;.ю або (ульковою ручп
синього або чорно.с кольору iа(lх! ч}:l,.1-1 ulo запезпечу; вйьiе читання внесеts,
вдоиос-еi



10

З Упозицi ] у разi, ящо дешарантом у звiъому роц] зм аено лр звице iм'я. ло батьк.
(-о,Jl\уlа] a-a.-6cq -ове ,рввиLе м'а ,оба-о\ов ач4Fаd. ,lо-еоедк ,),lв/ле i

Якщо дешарант через cBol рел.iйнi лерекоlанця вдмовився вlд прииняi

реесrрацiйiого номера облiковоi {арт(и платника податкiв та повiдомив про це вiдповiА!
оргаts доход в i зборiв мас про це в]дмiтку у паспорт .ромадянина У(раiви. - у деtrара
зазsачаються серiя та номер паслорта rромадязина Украiнй.

4,упозицii 2 зазначаються вiдомоmiцодо мiсця прожибан!я iз зазваченяям адреси хиi.

У разi я(що назва адмisiстративво-територiальsоi одиниц (адреса }Фтла) зазнал;
зв]тному роцi змiни. що не вйобраreно у паспортi громадянина Украlни деюаранта

ва.'а от -а qа,, аrов ё,tsqде,аоJ,п

5 l по_и]i, ] зазчJ"астьс" ,ajMJ-9 де лэрэ.lоч 1осада або -оса:а

6, У позицi 4 зазначають.я вйомос, вдOовдNо до абзацу десятого частини пер!
фатт 1 3а{онуУкра]ни Про засади запобirання i протидi(орупцji

7. вjдомостi про доstФну TpaнcnopтBoro засобу зазначаються лиL!е у позицiях З7, з8

3,У разi Bj.qcyтBocтi о(ремих вИомостей у вйповйному полiста9иться прочерк

9, В]домостiцодо фiNансовйх.ум заокруглюються до rривhl

1О У полi"перерахованого у rривн 'у позицiях 2'] 22 i пол 'у тому чиф за rcрдоноfu
позицiях 45-64 зазначают5ся вlдомостi за офiцйним кур.ом rривNi до едпоеiдноi iноземl
валюти установлелим Нацiоiальним бsяком Украrни на дёнь проеедевня фiнансоr

11 попе сума витрат (Фн,) яа придбанпя у влас iсть/орепду чи на iнще пр.:
корипуванвя" у позицiях 2з 26, з5 з9 iполе "усьо.о" у позицях 46,48 50 56 a,
62 зафвнюеться яsU]о разсва вйтрата (вФад/внесо() io коцьiй iз зазначе!их поэицli
звтному роцiдорiвнюо або перёвицус 30 тйс гривень

а "у ,ovJ ч/фl за rоодоеом" / о,/.,о\ 45 бr; Jа!Jча!,ссс -оr
нJученувач.9 оа- в -Афпlом. 

,Фло/,м, 
'в 

оо'Jчьзlл,о-.lо
q Jму удеФараF-а -/. -el б Poro. v' rlяB { в4, овиа ад-о(/h/

]2 Доdоёiрsiсть внесених до дешар€ц]i вдомосr9й засвцчуеться лiдписом деUаоа,:,
та зазначеtням дати ii зэловяення

1З БлаNш декларацii у вйзначеному Kaбiнeroм MiHi-p]B ykpai

{Д.пlа?ацiя i] ]пrй,цч, ёнес.нllчz з?iп,! i] 3акоцl|r.|i! 221,111 U ]п.Б.2l]3. ji! 4l6,yll |:|


