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Б майно, цо перебува. у впасноd ворвм,чинэ iншому правi кориdr}€ання
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Ршдiл lv. BlAoMocTI протранспортнl !rсоби

Д Транспорпi эфби, U]o пер€6уваф у ыасноФj, в ор€lдi чи яа iншому прав юрисr}вання
деrарёп а в вйФа п дооаOал а ,d ь 1р,rЬk, q , юри.}ваiьп



Б, Тра HcnopтHi ээсоби, цо пер€6уфшь у фасiоф в оранд чи на iншому правi
корисryвэнiя член в сlм'iдемарэнъ





роздiл vl, вiдомостi про фiнаясовi rобовъън;

Засвйчую правидънiсть зазначених у цiй ДекларацiI вiдомостей

r']риvil{а 
д-кrrара !lя заловiю. It_азнаr""иvи v "ч-;| , д"',"-,1.r"-ЁТ5" 

"" ""-"ъj:;.:,TilXосооами, зазначеними в аОзацr першомч чаЪ
}_\ра м' поо 

""."q" ",,,обп", ; 
l"";#"l":;ffi.::""":l ffi ,,].;;jiY

"о"у"lл1_.1. 11,г1119-Ъо;:;-"'; ;]il",;:;:_ J: "-j,' 
j ;:::"* ",

"аловчю. 4еиаоацiю вла(нору,-о Lорпило ою аоокульkовою ручкою синьоrо або чоDного kопьпп!,;""""iJ;_. *, *- а ,/v , / ом Uо забез le.*

] v rозицii I ), разl qуцо 4еклараilом v зl
,М Я ro ба-"коЕ, .i;"","y ,.;;_; ,;;;;';';;BJ 

ПllНОvУ pol, JMHбao гр|'вице
!v],\a ( - поI еоедп(, р,"; ц", ; ;".,; ";";ь,lрlзмце 

iM q по oa,",oвi а у

Якщо демарант через сво оел пинl лприиняr" р966 63цq"6,. *;;" ;#;, :!.::"il:: ;jъ?""::" 1:

] J,],-,:1]].. ]54 Доjровльне страхуs щ

55 Недерхавнеленс,rнезабезпес.вв9

5t погашев{яосновноiсуми

$ Погащення суми проценrв за по]и{.л

г l9ЩI!!!обф язеч]тч

Добров]льне стр}уоання

Nедерхфф леrc пе йбфre€Wя

УтримаNня зазначеного у роздйах n _V маiнз

лtrаO*ф о*Фю сумtr mм{иliредп'

цдедломl



]n
повiдоvив про це вlдпоыдний ор-ан деожавноl податковоi слрfiби l мае про
це ыдvlткч у пасгорri lромадянина vкраiни, _ у деiларацli зазнаLаються
серlя та номер паспорта громадянина Украiни,

4, У позицiI 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз
зазначенням адреси житла на кiнецьзвiтного роlу.

У. раэ яьщо чазва а4мiнiстративно_териlорlаль/оi одинич, {адреса
у звiтному рочl змiни, u]o не вцобрахено у гасгорli

громадянина Украl'iни - декларанта, - зазначаеться також назва станом на
даry заповнення декларацii,

5, У позицii З зазначаеться займана декларантом посада або посада,
на яку претендуе демарант.

6, У лозицji 4 зазначаються Еiдомостi вiдповИно до абзацу десятогочастини першоi стагтi 1 Закону Уkоаiчи 'Про засади запобilанн; iпротидll
корупцi]",

7 Bi4oмocтi про_довжину транспортноlо засобу заэначаються лише упозицiях з7, з8,42 i4з

8, У разj вiдс}тностi окремих вiдомостей у виповiдному полi ставиться

9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi,

,,,___]9: I_19|i 
'перераховаФого_у гривнi'' у лози.liях 21-22 l пал, ''у 1ому

числl за кордоном'у позицях 45-64 зазцачаюlься вдоvосll за офiil,иьи;
курсоч -ривч до вiдловi4rоi lноземно1 валюти, установлериv Нацi;альнум
оан\ом Укоаiчи на день прове4ення фiнансовоl операцii,

1' Поле "сума вrграт hpн) на придбання у власл,сть/орёцду чи ча lршеправо {орисryванпя. у поз/цiяl 2З-28 35-з9 i поле ''усiого; у гозицiях46 да, 50, 56 59 , 62 заповнюсться, якцо разова витрата (Еклад/внёсох, поkо&]lи lз зазнэченп rозицiй у зsiтному Dоцi дорlвню€ або rеревищуе
80 тис, Фивень,

___,,]]]] 
У !олях ''Усьою'та ''у тому числi за кордоном'у позицiях 45_64

::::1"**"] ловне найменування банкв, i"tJl\ 6,HaHcoB.lx установ,товарис-в, пщпри.мств орlа"lзацiй тощо, з я.иvи у демаранта чи член'в йогоclм l наявнl в|дповпнi вПносини,

, 12, Достовiрнiсть внесених до
лlдписOм деклэранта та зазначенням

декларацi'l вiдомостей засвiдчу€ться

.. 1з Бланки декларацii виготовляються у визначеному Кабjнётом
MiHicгpiB Украiни порядку,
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