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ДЕКJIАРАЦIЯ
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фirrансового характеру

за20 /i..,piK

розлiл l. 3аrальнi вiломостi

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix лжерел в YKpaTHi

/б tЦ/ /L'

(ва}ва иrulщ1,, устцноаи 1ощо, о lких охсршаtrо (ttaPa-\oщll0) ]а]ltа,lешt }, ttiй пoзtlrtii jroro.tи)



д. МаЁtно' що перебувас у власtlостi, в оренлi чи на iншому правi корнсryвання деклараltта, та витратн

демаранта на придбання такого майна або на корисryвання HllM

Псрелiх об'спiв Nliсце]наýощс|llш otj'(m (KPa'ilta. &ФесJ) загru!ыв IUlоца

(хв, м)

(]ума ви,Фпт (lpl!) lla

tllrндбаrrня

у шласlliсть

ореlцу ilя

tta itппе право

корис]},вillllя

i*!земельнi дiлянки



2ý, Квартири i

Д. Тра-rспорr,нi засоби, що перФувшоть у власносгi, в opeцli чи H:r iншому правi корисryвання демараllтц та

двтоtlобiлi легковi

дiiомБiлi uaHiйuii
(спецiальнi)

Bl на lx ня

I'Iсрлir 4шсш<lргних засобiв Nrдрр'моjlсль (об'сч шiмрiв явиrун4 ь)6, см. Pix вкпl,ску

виrрат (грfl) на

поq,жttiсть дпиlуttа, хlJт, ловкинц см) прщоаl{ня

1,шlacHicTb

lrpcffly ЧИ

Hl iHtuc прачо

хорисý,вfu|ld
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Б. Фiнаr lcoBi зобо в'язання .llteHi в сiпl'Т дек;tаран l,a (r,plr)

60.

бl.
62.

63.

м,

Псрслiх фiнаllсових зобов'яяttч у roмy чвслl !l fiордоIlом

Ц,qдер_тggзq_.ц_е_1,9!I"t9jа_б.._е""]I"9ý1,1,|.
Y]ptl цq, t у,: :*]t!l:j 9 ц о | 9 у розлiл 1.-х ! ] !;! ц а_! 91
П9 р_ш _е_ц 

ня о 9 l!.9 р l]_o_i_ су ц lI I o_q11 ци ( цр едиlу )

Пgryц.лt.л _.у_ll,:|ц цр9ц9.ч1!9 з_1_ цо, зlr_ко19_ (крgдll1.о_]у)

bHicTb зазначених у rtiгl Деrurарацiт вiдопtостегл

ý,,,

Примiтка. l, !екларачiЯ заповнюетьсЯ i подаеться особами, зазначеними у rryHKTi l i пiдпунктi "а" rlункц,2
частttнti першоТ cTaTTi 4, та особами, зазнаtrенлlм}r в абзацi першому частини першоТ cTaTTi ll Закону УкраТни "Про

засади запобiгання i протилiт корупцii". При цьопrу особамлt, зазнаriсн}lми в абзацi llершому llастllни перulоi стаr-гi I l

цього Закону, вiдолrостi щодо внтрат (вклалiв/внескiв) у лекларачiт не зазначаються.

2.,Щекларант заповнlое лекларачiю власноручно чорниJIыlоlо або кульковою ручкою с}lнього або ,rорного кольору

TaK}tM llиHol\l, що забезпе,tус вiльне чltтання внесених вiдомостеЁr.

3. У позицiТ l у разi, як[lо демарантолr у звiтному poui змiнеrrо rIрiзвище, iм'я, по батьковi, ctlotlaтKy зазначасться

troBe lrрiзвище, iм'я, tlo батьковi, а у лу}(ках попередне прiзвltr.rtе, iм'я, по батьковi.

якщо деrоrарант через свот релiгi1-1нi переконання вiдмовивоя вiд приl"tняття peccTpauiгtrloI-o номсра облiковот

картки tulатнИка податкiВ ia повiдомиВ про це вiдпоВiлний оргаrr дер;кавноi податковоТ службИ i мас про ue вiлlriтку у

паЬпортi гроNtадянина УкраIrlи, - у лек.rrарацiТ зшначаються серiя та номер паспорта громадянина УкраТtlи.

4. у rюзицiТ 2 зазнаllаються вiдорtос,гi щодо мiсця llроrкнванllя iз зазначення м адреси }i}l'гJIа lta кiнець ЗВiТtlОГО РОКУ.

У разi якщО назва адмittiСтративно-тсl]ИторitчrьноТ одиllицi (алреса житла) зilзнма у звiтноr,tу роцi змiни, utо не

вiдобра;кено у пасrtорr,i громадянина Украiни - декJlаранта, - зазначасться також llазва c,I,aHoNl на лаry заповItення

лекларацii.

5. У позrrцi'i 3 зазначаетьСя займаttа деК,llараlIтоМ посада абО посада, на яку претеllлу€ декJIараIIт,

6. У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно ло абзаrrу десятого част}lн}l першоi cTaTTi l Закону УкраТни

"Про засали запобiгання i протилiТ корупuii",

7. Вiдомостi про довжиIlу тl]ансlIор1,Ilого засобу зазltачаються лишс у позицiях з7, 38, ^12 i 4j.

8. У разi вiдсутностi окреrrlих вiломостей у вi,lповiдному полi ставиться про(lерк.

9. Вiдомостi щодо фiнаtIсоВИХ cyl,l заокруглюються до грltвнi.

l0. У полi ''rtерераховаttого у гривrli" у позичiях 2|-22 i полi "у тому числi за кордоном" у lrозrruiях 45-б,1

зазначаються вiдомостi за офiuiйrнйм курсом гривнi до вiдповiднот iноземнот вaulюти, усl?llовлеllиl\l Нацiоналыrим

баllком YKpaiHlr l|a деllь проведенllя фiлrансовоi операчiТ.

l l. Поле "сума вицlаТ (l,prr) rra ttридбаннЯ у власнiсть/оРснду lItl tta iHrue право користуваttня" у позицiях 23-28,

з5-.]9 i поле ''усього" у rtозицiяХ 46, 48, 50, 56, 59 i 62 заltовнюсr,ься, якщо разова BllTpaTa (вtспа,Vвнесок) ло Ko;Klliii iз

зазначен}tх позлцiГr у звiтному poui лорiвнюе або перевищус 80 тис. гривеlIь-

lIl. У поляХ "Усього" 1" "утомУ числi за кордоном" у позицiяХ 45{4 зазна,lасться повliс найменуваttня баllкiв,

iнurих фiнансових установ, aouup"".u, пiдпрпсr"ru, органiзачiлi тощо, з яким}r у дсмараtгга чи членiв tiого ciM'T HMBlli

вiдповiднi вiднослrни.

l2,.Щостовiрrriсr.ь внесеltих до деюrарацiТ вi/lопtосгей засвiдчl,с,гься пiдписом лекJlаранта та зазначенням ltllTtt'ti

запOвнення.

l3. Бланки лекларачiт виготовляються у визна|lеному Кабiнетом lvtiHicTpiB Украiни порядку.

{!еюtараtliЯ i:l ,l,ttiHtыu, BlecellL|lll з?idно iз Зgкона.|tu л! 224-VЦ вid l4.05.20I 3, л! 406,VI I Bid 04.07.20I З }


