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lмя по батьков слочатку зазначаеться нове прiзвище iM я. по батьковi, а у
духках _ полередне прlзвище, iм'я по батьков

ql lo де,лаоJн- _ерё. во рб lй ,]ер-|она--. вдчов/всq вд
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паспорта громадянина УкраIни
/ у rcJ/ l в,дочо.- цодо v,La lро+ив.--q з

зазначенням адреси житла на к нець звiтного року
у разi якцо назва адм Iriстративно територiальво' одиницi (адреса

житла) зазнала у звтному роц злJ ни що не вдобрахево у паслорт]
rромадяFина Украiни демаранта зазнача.ться такох назва станом ва
дату заповнеяня декларац i,

5 v l o.,l J JимсрJ де lapa,-ov rо.Jдd Фбо о адd
на яку лретенду0 деOарант

6 У позицi 4 вдомост ёдповдно до абзацу десятого
частиFи першо1 cTaTTi 1 Закону укра]ни Про засади запоб гання i протидi]

7 Вiдомост про довжину транспортноrо засобу эазначаються личJе у
позицях 37 38 42 ]4з

8 v оа. в,д,, ro lolpev/, вiд ов,4 ovr ro-,,тави о(с

9 В,домо' _одоФlFё_ов/, ,м JJоlоrlгоотьс.до рrвчl
10, У пол 'перерахованого у гривнi у юзицях 21,22 i пол у тому

числ за кордоном у позицiях 45 64 зазначаються вдомост за офiцiйним
курсом гривнiдо вдповдноi ноземно валюти. устаяовленим Нацональним
банком Укра]ни на день проведення фiнансовоlоперацi]

']1,Поле сума витрат (грн) на лридбання у власн сть/оренду чи на нше
право користування' у лозицiях 23-28 35 З9 поле ]усього'' у позицiях
46 4а 50,56 59 62 заповнюеться. якцо разова витрата (вOадiвнесо() по

lо]/.riи зв THovJ або гереЕ/LJ€

]1l, У полях Усьоlо'та'у тому числ] за кордоном у позицiях 45-64
повне наймевуваNня баiк]в, вших фнансових установ

товариств, пдприомств. орlанзацiй тощо з якими у деиаранта чи членiв Його
clM наявнI вlдловдн вlдносиви

12, Достов pнicтb внесених до
п дписом демаранта та зазваченням

деmарацi' в домостей засвдчуоться

у визначеному Каб нетом1З Бланки деклараq]
1,1]нiстр в Укра]ни порядку
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