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дох д ви вiдчуженвя рухомоm та нёрдо огомайна
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Роиiл lll, ВiдомосП про нбрухомо майно

А майно, цо пёребувао у власност, ворац]чи Еа iнmoмy правi *ориdryваiня деиараmа
та вfrратй деиаранта на придбання rэкою майна або на юриfiуваgня ним
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|ориdування фэнiв с мт демарапа
Б, ТNн опорrн] засоби цо п€ребуваtrьувлафмi, в ореЕд чи на lншояу npagl
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рояlл v, вiдоуостl про вмадr у бан*,х, цiннi паперх в lншlаfrиви

сума *оштiв на раlупа у банNа. та iнши(
фrнаюФ,lхуйвовd, у

: вьадёних у звiтному роц

Б вm4и убанвх, цiвяiпап€ри та нш]апиви цо п€ребувають у власво-i
членiв с]м r деиэранта (rpн)

ном нФьна вартсть цЕних паперiв

Pmмip внеск в до dат}тноФ (сьаденоФ)
€п влу товэриФва, пiдliриомfi ва,



Роздiл vl, Biaoмooтi про ф|нансовl
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добров льне -рахування

утримання зазваченоrcч роцйах l l-vмайна

ПоЕшання ocнoвHol суffй позие (крёдиту)

логаш€ння сумtr процел в за позикою

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй декларацiI вiдомостей
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примт€, 1. Деиарацiя заповнюеться i подаеться особами, зазиаченими у
пунп 1 i пИпунпi "а' пунпу 2 частини першоi стапi 4, та особами зазначеними в
абзацi першому чафини першоi стапi ]1 ЗакоNу Украiни "про засади запобiгання
протидii корупцii', При цьомуособами зазначеними в абзац першому чаffини першоr
стаfii 11 цьоrо Закону, вiдомостi цодо витрат (виад]в/внескiв) у демарацii нё

2 деиарант заловнюе демарацiю власноручно чорнильною або кульковою
ргrкою синього або чорного кольору таким чином цо забезпечуе вiльне читання

З У позицli ] у разi, якцо деиара!Фм у звтному роцi змiнено прiзвице, iм'я по
батьковi, спочатку прiзвице iм'я, по батьковi, а у др@х -
попередне прiзвищё iM я, побатьковi,

qкцо деларант чёрёJ сво'реппl,i, пеоё.онанря вИмовивсq вш lриин9 я

ре.стрJцlйно,о ночера обпновоl }dрl.j l,al-l{a пода-кiв -а повИоч/в 1ро le
вiд-овд-уу орlан доходiв ]6орв l ма. про це вФмп.}, паспорт rрочадонина
Украlви, удемарацii зазначаються сер я та номер паспорта rромадянина Уkраlни,

4 Y lo1/Li' 2 rазна_аю-ося мФq lро4вJн-я ь зазна-ен-ям
адреси ютла на кiнець зв]тноrо роry

У разi я(цо назва адмiн]стративно_територiальвоi одиницi (адреса яитла)
зазвала у звьному роцi змiни, цо не вiдображено у паспорт] громадянина Украiф _

деиаравта зазначаоться такох назва Фавом Nа даry заповнення демарац Т,

5, У пфицi з зазнача€ться займана демарантом посада або посада. на яку

6, У позицii 4 зазначаються вИомоd] вдпов]дно до абзацу десятого частини
пёршоI стапi ] Закону Украiни'Про засади запобiгання iпротидii корупцii'',

7, виомост про дов}ин/ ,ра,споот, оrо ъ.обч JаJначаФ-ься г/це у гоrJя,
з7 зв,42 i4з,

8, ) раз вд(уr-ос l окр"мух вдочо- ей у вИ оадrомY пол ставиться -рочео.

9 вlдомоса цодо фна сов/хсуч заоrру-лФФ-ься до rрlвнi

10, У полi 'перерахозаноrо у rривнi" у позицiяt 21-22 ] полi 'у тому чифi за
кордоном! у позицiях 45-64 зазначаються вдомостi за офцiйним курсом гривяiдо
вiдповhноi ноземноi sалюти, установленим Нацiональним банком Украiни на день
проведення фiнансовоl операцii.

11 поле 'сума витрат (rpн) на придбанвя у власн]сть/ореNду чи на iнше право
корисryвання" у позицiях 2}28, з5-з9 i полё 'усьоrо" у позйцiях 46 48, 50, 56 та 59 i

62 заповню.т.с. c(_,ro разова в/трата (в пад,в-есоr) -о rоч- и lз lазчачёtsих поJицli
у звтному роцiдорiвнюс або перевицуе 80 тис, Фйвень,

11r, У полях Усього' та у rcму чиФi за кордоном у позицiях 45_64 зазнасасъФ
фвне наймрнуван с ба,кiв iнfиr ф-ансов/Y уФа-ов, ,овариФ пдlр/емпв
ор.анiзацiй тощо, з яgми удёФаранта чй члёнiв ЙоФ смIнаявн]вИповhн]вИносини

12. Достовiрнiсть вNесених до дешарацii вiдомостей засвйчу.ть.я пjдписом
демаранта та зазначеNням дати iiзаповневня,

1з. Блаg@ дешарацil у визначеному Кабiвёiом MiH]cTpiB

Дсдарацiя il rчhшчц, оrcсенц.ал 2iоно h зоkояалл lY! 22l-уЦ Bio 14,05.20]з,.rig.lоG


