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Б майно, щ первбуео у масвфтi, в оренд] чи на iяшому прав користува{ня

ж!тповiбудиitи t _,.__ __
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Е транспортн засоби, цо перебуваmь увлаоноФi, б орёнд чи на ншому прав]
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роздiл v, вiдомостiпро вшади у бацках, цjнЕiпапер, та

д виади убанrа! цвн iаOерйта iiш
демаравта| ra витраrtr деиараЕта
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про фiнансовi зобов',1,нля
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недеряавне neB.iiiBe эабезпечевня

дuLнезазнзчеяiу роэд]лаt l v виrрзпr

Уrршаhвя зазначено.о у ро]дiлаt Lj v MJinra
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iмя п. баi5ков], спочатку ]рiэвице, L!l, l о батьюЕ], а у

ду,,J,-i ,ёред L:oJP/ г 'v9,,оd]lы,

Я(що деi(лара!т !ерез сзоi релiгiйяi гtереконанriл о]дnlовився вl1

прийняття ребстрацiйного номера облlковоi картки платни(а подапш та

п;вiдоиив про це вiдпов!дlrий орган дсходLв i зборiв ] ма, про цв вLдпl тку у
паспорт! lромадянина У(раьи , у деmарацii зазначаються серtя та нOмер

паспорта гро!иадяNина Украiни
4, У позицiI 2 Е]до lостi щодо мiсця проживання Ь

зазначенням адреси хитла на кнець звlтвого року.

у раэi ящо назва адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса

житла) зазнала у зв]твоNrу роц] зNtiни що не вiдобра)(ено у паспортi

громадянина Украfuи деlпаранlа -
датч заiовнення деLоарац i

5. У позицii З зазначаеrься займана декларантом посада аЬо посада,

на яку претенду0 декларант.
6. У поэиц]i 4 вдомостi вLдповдно дс абзацу десятоlо

час,, l -lplol .Ia'- I 1Ф о-, / perl Поо ,d dдl зJ,об,,

7 Вiдоfilостr про довхину транспортноrо засоЬу зазначаlоться лише у
lозйцях 37 38, 42 i4з

8, У разi вiдсуlностi окремих в]домостей у ЕiдповlдЕому полi ставиться

!, Вiдо1,1остl щодо фiнансових сум зао{руглюються до lривн,

10. У пол "лерерахованого у гривн] у позицях 21-22 illолi 'у Toirry

числi за кордоном у позицiях 45-64 зазначаються вiдоilостi за оф]цiйвим

\rс.\l I lв,llдо вд ,ов,д- уL,а,овl,еtsи,/ 1-1d- о dl obnм
оов-де-, q Ф,l , ,сово, огдр. f

1], llоле "сума витрат tрп) на придбання у власнiстЕ/оренду чи на iнше

правс користування у лозицjях 23-28, 35-39 i поле 'усьоrо" у лозицiях

46 4В, 50, 56 59 j 62 заповн ооться якщо разова витрата (вmад/внесоф п0

{охнй В зазначених позицiй у затному роц] дор]внюо або переБищуе

11] У полях 'Усього" та "у To.,iy числj за кордоноfir'у позицях 45-64

повне наймснувзвня банкiв ]нших фнансоЕих установ,
-ова,/- , пд |р/, l/c.B, ор,а , ,.l,/ -olo J 9,,1,,и / де,J ,р1--а \/ ч le-iв 7о,о

ci i |аявнiв]дповдв вiдносини,
'2, _ccloв р ",. Bl,ece, // до , '', ].'в,4 JL-E, 9

пiдпllсоLl декларанта та зазначенням дати ii заповнення

13, Бланки декларацi у визначеному l(абветом
l\ЛilLicтpjB УкраiFи порядку
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