
до закону Украlви
''Про засади запобiтання

i лротидii корупцiltt
эiд 7 квiтвя 2О11 роRу

N! з206-чI

дЕклАрдцlя
поо vайно, дохо4и| вигра-и i зобов язанн9 ф,-агсового хараперу

эа 2а |.?.pi|

\2

-- 
a;;;iйфйф; **-;i;; r.щ:Ф iiй;rпrry i;p'p*rйiг



Роздiл ||, Baoмocтi про до!одi

^ 
Одер{ан (HapaloBaH) r кпд}еры в !}paHi

5. Загэльна сума сукуззого доходу rриввi ут.

6. заробiтна плэrэ iнцiвпплатита винаФроди HapaxoBaнi
(виплачен0 дешаранту в|]пOвдно до умOв ,рудOвOго
збо цивйьнФправового даhвару (крй в!плай,

_lё!а\анц у пdOцlq 7. 3)

10 маrёр,альнадопомоrа

дохд вц в дчухення pyxoмoro та норухо Oгомайна

lз дOхд вд вичуяёння цнних паперiв rа корпора,ивяйr

lцаэ
:дохiд вд перёдачiв ор€нду (Фроюве володiяня та/або

кщi види доход в (sе эээначо!i у пфOqiяi 6- 19)

|с) t)i

пра!|!



I
l ]

6, Одоряанi (HapaxoвaHi) э дюрел за мёмми уФаIiидеФаранюм

В Одерхан, (Hapatoвaн )зФ(ерел за меreни Украlни члонами сiмlдаOаранта

l-i].-i
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l ь ма,] lo, Jo перебЁас / Фа.Fо а, в ора]д {i -э , lцому .paBi юрйст]ва, lя
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Ро]дiл lv, вiдомостl лро тр5нспортнl ]асоби

I

-- -j--
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l ,1

Б. Транспортнiэафбtr що п€ребуваФьувлафоdi, в орёндiчи на ншоffу правl
rорйdуваiЕ9 члёвiв с Ml демарапа

-l

L

г--
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p*-rn v. ви*-rr npo ч-одп у баяках, цiннl папо!я та i'ui аб"и

апиви цо пёребувабь у власнOФ

м придб Фreмх апшЪ tрф

С!ма *ошв на palyEIa, у баяlа, та iнших

фiнзнrови, ктанова{ уr ч

поидбэнtrх у звпному роц] ]

Ро] о внеФ вдо -ат}тноrc (смаденого)
ьапталу товариФа пдпрлOм,тва
о9rанзацп,ут ч:

5о онмiu у эOiтному роцi

цо поррбувають у влэсdфi

51 Сrма roOT в iа ра/чslаi чбаввlтаiнши
Фцаiфвф tФФа / ,:

5, . Ном Ёапьна 6.ртйь ц,нiих паперrв i

sз Роз м ip вн acкiв до статутн оrо (смаденого)

мпълу товариdва пiдприrм,твэ

\



Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вhомостей

,,| - 5t ll

Прим]тка 1, Декларацiя заповнюеться подаоться особами,
зазначеними у пунктi 1 i пiдпунктi 'а" пункту 2 частини nepuroi cTaTTi 4 та
особамиl зазначеними в абзацi перчrому частини першоi cтaпi ]] Закону
Украiни "Про засади запоб гання i протидii корупчir, При цьому особами,

в абзац першому i]асrини першоi cTaTTi 11 цього закону,
вlдомостi цодо B/lpaI /вкгадiв,в-ес(в] удеФарац,l

2 Дешарант заповнюо демарацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою си8ього або чорного кольору таким чином, цо забезпечуе
вiльне читання внесених вiдомостей.

3, v rозиLi" ' у раз, я , lo деклаоантоv у звlIному ро.{ зvlгечо rрвви le

д Фi| а, _ов ]обобqlJ{фдеш"оJ lФ тФ l- фо-овr-ра-,l,р1

Б ФнаЕ(ов ]обозqrання чпенв о ,дешараЕrа(rрi)
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мя, по баlьковl, спочатkу Jазна_асlься новё rрiзв'це, lм'F побать,ов,ау

др,!ах - гогёреднс прiзви це, lM я, по ба,оьов

якшо де,(лара.r через сво: релп,rнl пере{онаrнс вiдмов'вся вд
поиинятгя оесс ацпного номера облiьово] ьаотм плаlнуча подаlкв -а

.ьвiломив ппо че вдrовднип оргаts доходiв зборiв мас гро це вlдмlтчу У

lасгор, громадя-иrа У.оаlJи - у де(параUi] зазра, аюrься срр|с la Fомер

!l
!t

паспорта lромадянина Украiви,

4. У позиЦl 2 зазначаються вiдомостi щодо
зазначенням адреси хитла на к]нець звiтного року,

мlсця прояивання iз

v оазi якlrо -азвJ адмlнiстра -jвно_ , оди,у li ra,peca

"-л"l'Й 
*, у звlIночч poL, змlчи цо ,е вдобоаье-о у га,lоо,|

громадянина Укра]ни - демаранта, - зазвачаеться також назва станом на

займана декларантом посада або flосада,

визначеному Кабiнетом

на яку претендуе декларант
6 У позичra 4 вдомосli в'4rов,д,о до абJацу деся о-о

rастиьи лерUо" cra1l ' Заlоiу урраьи 'Поо засад/ запоOilа,-я, rроlид[ v

7, Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у

позицях З7, З8,42 i43.
8 У раз] вiдсутностl окремйх в]домостей у вдловiдному полi ставиться

9, В]домостiцодо ф нансових сум заокруглюються до гривнi,

1О У полi 'перераховаНого у rривн" у позицiях 21-22 i полl 'у тому

"""nl'ru 
*ордопоJr у'по,ицiях 45-6i зазначаються вiдомостi за офiцiйним

*осом го""нiдо 
"iдпо",д"оl 

iнозеvно валю и чс,а-овле-йм г]а]lональ-/V

О'а'_ ,ом i*рЪи а де,. rроведеi"9 ф'-а-сово: oreDa,ri"

1] Полё'счма ви]рd, (гр, , на rридбаннq у вла ,iiс-о/ооенду чи на lHLe

,раво tори.ту""""о" } поз/,riях 2З 28, з5 39 голе 'усьо-о у позицlсх

цЬ, +в, sli, эо ss i oz i"повнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесоФ по

*о*"lй в'***** позиц]й у звiтному роцi дорiвнюе або перевищу0

11l, У полях'Усього" та у тому числi,за кордоном'у позицiях 45-64

зазначаеться повне найменування банкв, iнLrrиx фiнансових ус]анов,

товариств, пiдприсмФв органiэацiЙ тощо з якими удекларанта чи членlв иого

с M'i яаявнi вiдповiднi вiдносиЁи,

12, Достовiрнiсть
п]дписом декларанта та

внесеNих до декларацil вiдомостей засвiдчу€ться

зазначенням дати ]'i заповнення.

13 Бланки декларацil виготовляються у
I!,l]HicтpiB Украiни порядку.

{Д.марацiя iз JJlhlамu, B\ece\|,|ll зziпно iз Закошмп fu 224-уII вiп

l1.05,201З.Ii 106-YII вid 04,07.2аВ }


