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дЕклдрдцlя

про маЙно. доходи, витрати i зоборлзання фiнансового характеру
за20|1рiк

роздlл l, зdrmьнl вiфмооп

1, ,lz 2.1olz"z )*lzа;-z)Ьц-о_

oE!@'ai{**йФБф-!йлF;йшr-Б;:щ;щш-ф

" .-л./аачцц!ц @)l,ьrrlа eu"l, ft,tlzlll tltt ,

Ц!Z4еt2|,r&цц! 2q!,42rzia|!:
t.лф4!/,_У4441ц& /clъtz,^ glz22*,1'

4 члени сill демарапэ:
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Ро]дл ll, в,домостl про доrодя

д одеохаЕi ( н араховаi )э ycix дхерел в Укра il

зэ.альна сума су(упноlо доходу Фивн. ут ч

допо dэ по беэробтю

17

корфстrвавня)майна

20, нш] види доход]в lяе ]азяаqенiу лф|цlях +19)



Б. Одврюнl (Hap o*i) ! д@рф з9 яфхй УФJнr дешар.m

в, одеDяаtl (н а рdован )змерфзаfo*ами y{pdнr чфЕами сiмlд.иаранъ



Роцiл lll. BlФMФi про нерцоме маиiо



Е, мэйно, !р п.ребуФе у ыаснйi, в ореgд]чи на iЕшому правiюриФування

i
l
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роздiл М. Вlдохостl про трапспорвl з.фби

д тра+портд rафби, шо перебФаФь у trФФФi а ореrдl чи яа lнLory тав, фрпс,/ваFю
деmара fi та витрс п деJ араft J. ' t грrд€ФF rr l юрисrувэtsнil
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корисryванiя Фён]в с]м1 деиаранта
Б TpaHcnopтH i з.соби цо п е реФваtrь у gласноfil, в орёндi чи на iнФому п равi



Ро{и v. вiдомостl про вФдя у 6.нФх, фннl Фпер, ,. lншi аfirвff

суна хошiв нарахунхаху банкd та нцих
фlнанфвrх }ýтавов*, ут, ч,:

i вmад€них у sПному роцi

сума *ощlв на paxyнKat у бэнNfuта ]нши(

но нФьнавартФьцiннплпапёрiа
l

]
рфмiр вкк в до dfffiоф (фадрного)
Епi@уmвэриФаа, пiдприенdв.,

д BMan, v баhrаl, цчF, пагеру та ншiапуsи, Jo пефбуааfс,/ фссноб
reмаоЪла, в w,вv дечара*.э поlцОа]ня там, ап,вlв /Фн)

Б. вьади у банхах, ц HHi папери та ншi аФви, що перебуааdь у влэ*оФi
чeHiBc,MT деФэрапа (фн)



демарантата нш йоlо биrрати (грн]

ф Доброылые отр ум#я

бl недержшiе пенсйне заб8Ечення

62 Утримавня зазвзченого у роэ

бз ПtrачелqФвоано сум( поуtr Цредлt)

м погашевЕя суми процевrв за пOзи{Oю

Засвlдчую правильнiсть

Пручтк. | ДеjараL. -dloв-loclb.q l -одасlь!q о,обJми
заJ,а_е-им/ } rуц,- l i iдгч ll, ё' lу-гJ 2 ,а/тини -ео lo c-aтTi а J
особами, зазначеними в абзац] перц]ому частини першоI cTaTTi 11 3акону

Украiви Про засади запобiгання протидi корупцi" При цьому осоljами,

вiдомост] щодо витрат(вшадiв/внескiв)удекларацiI
2, Декларант заповню. дешарацiю власноручно чорнильною аоо

кульковою ручкою сивьоrо або чорного кольору таким чином, що заьезпечуе
в льне читання внесених вlдомостеи,

3, У позицii 1 ч разi якцо деfларантом у зв тному роцi змiнеFо п рiзвище,
iм'я, по батьковi, спосатку зазначасться нове пр]звище, м'я по батьковi а у
дужках попередне прзвище, iм'я побатьков

Я,]о де.лара_, !рре. ,во' оёл lич, lере,о-а--я в лмовивсq вд

rруи, q о oeLc,pal /-о-о оvера об- {ово, аоllи ггатниhd l оqа jiB -а



]0

повiдомив про це в]дповiдниЙ орган державноi податковоi служби i мас про

це вИмiтку у паспортi громадянина Украiни, у декларачii
серiя та номер паспорта громадянина Украiни.

4 v гоJицl z вдоvост U_оqо мrcчя rрох,/вап,я iз

зазначенням адреси житла на к]нець звiтного року,

у разi якщо нэзва адмiнiстративно-територ ал bнoi одиницi (адреса

хитла) зазнала у зв]тному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi

rромадянина Украiни - демаранта зазначаетьс

даryзаповнення декларацп.

5 v позицl 3 заJнd.а€ться JайIvэ-а деJаран-ом lосада або rосада,
на яку претендуо декларант,

6, У позицii 4 зазначаються вiдомостi вlдповiдно до абзацу десятого
ча.тини пер|rоl сlапi ' за(о-у ./чра"ни "Про засаqи заrобllа-"я проr/qi,

7, Вiдомостi про довхину транспортного засобу зазначаються лиUJе у
позиц ях 37, з8,42 ]43.

8 У разi вiдсутност] окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться

9 Вiдомос- ло4о ф а, совиr.ум заоlоу rюються до lривн,

]0. У полi "перерахованого у гривн]" у |озицiях 21-22 i полi 'у тому
чиФi за кордоном' у позицiях 45 64 зазначаються вlдомост] за офiцйним
курсом гривнi до вiдпов!дноi iноземноlвалюти, установленим Нацiональним
банком Украiни на день проведення фiнансовоI операцii,

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на jнlJe

прэво користування' у позицях 2З 28, 35-39 i поле "усьоlо'у позицiях
46,48 50, 56, 59 i 62 заповнюетьсяj якцо разова витрата (вклад/внесок) п0
кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дор]вню€ або перевищуе

111, У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45,64
зазначаеться повне наЙменування банкiв, iнlJих ф]нансових уФанов,
lовариств п дrри.vств орlан зацiи l ощо з якими у деkлаоаtsта ч/ ч le-iв ;ого
ciM'i наявнj вiдповiднi вiдносини,

12. Достов]рнiсть внесених до декларацij вiдомостей засвiдчуоться
пiдписом дёкларанта та зазваченням дати i]'заповнення,

1З, Бланки декларацiI виготовляються у визначеному Каб]нетом
MiHicтpiB Украiни порядку,

Д.мароцiя iз эмilпlлu, вя4енwц niddo iз Заюно,л Х! 224-yll Bio
14.05.20Iз}


