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[!ршм|тка. 1. ,[ело:арашй заповнюеться ! 'подасться особами, зазначеними у г:унк'г! ! !

п1дпункт| ''а'' пункту 2частпни пертпо[статт! 4, та особами, з€вначеними в абзац| пер1цому час'г!'|ни псршто1

статт1 | 1 3акону 9кра!ни ''|!ро засади запоб!гання | протил|} корупц;!''. ||ри шьому особами. заз|!аченими в

абзац1 пер1цому частини перпшо} статг! ! | цього 3акону, в!домост| шодо витрат (вклал1в/внеск!в) у дек.гпарац!}

не зазначаються.

2. ,{'екларант заповню€ декларац!*о власноручно чорнильною або кульковою ручко|о синього або

чорного кольору таким чином, що забезпенуе в|льне читання внесених в!домостей.

3. ! позиц1| ! у раз!, якщо деш|арантом у зв!тному рош! зм!нено пр!звише' !ьл'я. по батьков|, спочатку

за3начасться нове щ|звише, |м'я, по батьков|, а у дужках - поперсднс пр|звише, 1м'я, по батьков!.

9кщо декларант через сво| рел!г!йн! переконання в!дмовився в1л прийняття рессщаш|йного номера

обл|ково| картки платника податк!в та пов!домив про це в!дпов!дгпий орган доход!в ! збор!в ! мас про ше

в!дм!тку у паспорт1 громадянина }кра|ни, - у декларац!| зазначапот'ься сср!я та номер пас[|орта !'ромадяни[{а

9кра|н;:.

_ (абзашдругий пунк:'у 3 прим|тки !з зм!нами. внесеними

. зг!дно |з 3аконом 9кра1ни в|д 04.07.20!3 р. \]406-у1|)

4. 9 позиц!| 2 зазначаються в!домост! щодо м!сшя проживання |з з€вначенням адреси )|(и1ла !!а

к!нець зв!тного року.

9 раз| якщо назва адм!н!стративно_територ|ально[ одиниц! (адреса житла) заз!|!ша у зв!тному рош!
зм|ни, що не в1дображено у паспорт| фома]1яни|{а }кра|ни - дек.,!аранта, - з€вначасться також }!азва станом
на ддту заповненця леклараш!|'

5' ! позиц!| 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку претенду( дек.,|ара]!т'

6. 9 позиц!! 4 зазначаються в!домост! в1дпов!дно ло абзацу десятого {!асти!|и пергшо| ст'атт! ! 3акогпу
}кра!ни ''|1ро засади запоб!гання 1 протил!| корупш1|''.

(гункт 6 прим!тки !з зм!нами, внссеним}! зг!дно !з

3аконом }кра|ни в|д 14.05.2013 р. \ 224-у!!)

7.Б!домост|продовжинутранспортногозасобузазначаютьсялишеупозиш!ях37.зв.42143.

(пункт 7 прим1тки у редакц!| 3акол:у

!кра1ни в1д 14.05.2013 р. \ 22.|_!|!)

8. ! раз! в|дсутност1 окремих в|домостей у в!дпов!дному пол| ставиться прочерк.

9. Б!домост| щодо ф!нансових сум заокругл!о|оться до гривн!.

10. 9 пол| ''перерахованого у щивн!'' у позиш!ях 2\ - 22 ! пол! ''у тому нис;:! 3а кордо!{ом'' у г:озиш!ях
45 - 64 зазначаються в|домост1 за оф|ш|йним курсом щив*:| до в!дпов|дно| !ноземно| вш]к)ти. установле]'им
Ёац!ональним банком }кра[ни на день проведення ф!нансово| операц!|.

1 1' |[оле ''сума вират (щн) на пРиАбання у власн|сть7оренду чи на !нше право к0ршстува}:п]я'' упозиц!ях 2з - 28, з5 ' 39 !.поле ''усього'' у позиц! ях 46, 48,50, 56. 59 { 62 заповнюстьс', "**' ра.}ова витра1'а
(вклад/внесок) по кожн!й !з зазначених позиц!й у зв!тному роц! дор!вн:ос або персвишлус 80 

'"с. 
,р,,е,,.'

. (пункт ! 1 прим!тки !з зм!нами, внесе}!ими з.!дно |з

3аконом !кра1ни в!д |4.0_5.20!3 р. \ ]2_}-у!!)

! ! |. у полях "}сього'' та "у тому числ! за корАоном" у позиц|ях 45 - (>4 зазна(|асться ||ов}|е
найменування банк|в, !нших ф1нансових установ, товариств, п!дприсмств, орга;*!заш!й тощо. з якими у
дек'|аранта чи член!в його с!м'| наявн! в!дпов!дн! в|дносини.

(прим!тку доповнено пу}!ктом 1 | ! зг|дно !з

3аконом 9кра|ни в!д |4.0.5.2013 р' \ 224_! !|)

12. [остов!рн!9ть внесених до декларац!| в!домостей'засв!дчусться п!дписом дск]|аранта
з€вначенням датй !] запо}нення.

!3. Бланки леклараш|| виготовляк)т'., у ,"."',ёному |(аб'|нетом й|н!сщ!в !кра}ни порядку.
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