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iNl я по батьков спочаrку зазначасться воЕе прiзвище iM я по батьков. а у
дJ J.- lоlёрбд,, -рзвичё ч€,оба-а|ов

Якщо декларант через cвoi релТiйrr лере(онання вдмовйвся вд
прийняття реестрацiйяого номера обл Koвoi картки платника лодаткв та
повiдомив лро це вдповдвий орган доход в ] зборiв ма€ про це в]дмiтку у
lJ, ор 'ооvJ_q ,/чJ оа hи - , !ае opdl l ceplo -а ноvер

ласлорта громадяяина укDа]ни
4 У юr/цl 2 цоло vi,цч ро,/вс--.

зазначеяням адреси житла ва кiнець звiтного ро(у
У разi якщо назва адм нiстративво,терйтор]альноi одиниц (адреса

житла) зазнала у звiтному роцi змiни, що не вдображено у паспорт
rромадянина Украiви - дешаравта
дату заповневня дешарацi]

5 У позицii З займава декларантом посада або посада
ва яку претендv0 демараЕт

6 У позицi] 4 вiдомост вдповдво до абзацу десятоlо
с-;- 1 J. о-\ , _oJl_/ 'Гоо зJса!и аа lоб,а--q rpo-/e ,

- Вдомос-' лро оо olo зJ,обJ
позицiях З7 38 42 i43

8 У oJ lB!с,,,ос* о-оёч/, Blloмo, р/ r вlдговlд-оп

О В доvо. l Uо4о Ф,на l_ови, ^Jv Jao, р/ люю|о а до.р/Е-
']0 У полi 'перераховано.о у lриввi" у пазицiях 21-22 лол] 'у тому

числi за кордоном' у позицiях 45-64 вiдомостi за офцйним
курсом гривн до вдповдноi воземноi валюти устаноЕлевим Нац]ональним
банком Украiни на деNь проведення ф BaHcoвoi олерацi

11 Поле 'сума витрат (lpн) на придбання у власЕ сть/оренду чи на iHL]e
право користуванняi у позиц]ях 2З 28 35_З9 iполе'усього' у позицях
46 48, 50 56 59 ] 62 заловнюеться якщо разова витрата (вкладiвнесок) ло
кожнй з за}асених позицiй у зв]тному роцi дорiвнюо або перевищуе

11] У полях Усьоrо'та'у тому числ за кордоsом. v позицiях 45-64
повне найменування бавкв iЕLJих фiнансових уставов,

товариств, п]дпри€мств органзац Й тоцо, з якими у деларавта чи членiв його
сiм]наявн вйпоаднi вiдносиви

]2 Достов]рнiсть ввесеЕих до декларацi] вiдомостей засвдчу.ться
п дписом декларанта та зазваченвям дати i'I заловнення

13 Блавки декларацl
М н стр в Укра ви поряд(у
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