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:,,lреЗ cBoi репiгiйнi переконанНя вiдмовився вiд ,ппииl1lт,,
l;ikoBoT картки платника податкiв та повiдомив про це вtдповlднии

,i прО це вiдмiткУ у паспортi громадянина УкраТни, - у декларацiТ

.r паспOрта громадянина Укра'tни.

-rься вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла

ilиitliстративно-територiальнот одиниLli (адреса житла) зазнала у
; вiдображено у паспортi громадя.нина УкраIни - декларанта, *

,:tНО;iЛ НЭ 3]аТ} ЗЕПОВНеННЯ ДеКЛаРаli'f,

]сться займана декпарантOм посада або посада, на яку претендуо

.--llоТЬСЯ вiдомостi вiдповiднО до абзацу десятого частини першоТ

3&;&ýN заяоfurанНs j лротцдiТ Kop;l п Lti'i"

1ну транспортного засобу зазначак)],ься лише у позицiях 37 ,38, 42

. :-г,лL4х вiдОi,Jtостeй У вiдппВiдноМу по,г}i ст аЕ}иться прочýрк,

,1i,,. вИх сум заOкруlтюються д0 гр1,18нl,

rtсГо У гривнi" у позицiяХ 21*22 iполi "у тому числi за кордоном" у

.я вiдсiлоотi за оФФйним курсом гривнi до ъiдпtв*ýнсii rноземноi
-:)нальниМ банкоМ УкраТки на день прOведення фiнансовоТ операцii.

P::i {грн) на придбання у вrвснiсrьlор+ду ч| у,lяше лраво
\. ,j,' зэ -зg i по:iе "усього" у позиl_iiях 4ý, 48, ý0, 56, 59 i 62

i Bl4lpaTa (вкладlвнесок1 по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному
тý\htъфч

iз',У тому числi за кордоном"У позицiях 45-м зазНаЧаетЬся поВНе

,?,iн.ан;;а;знх устаtюв. товариств- пцприgмств, органiзаЦй тощо, з

l; 1ii.itэ ciM'T наявнi вiдповiднiвiдносини,

-,*1 .]..1 :J- &о &еgJiараЦТ вiдомоотей засвiдч усться п iдп исо м декларанта
,!tl]:':]itjЯ.

:]'i liигстоВляютьсЯ у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни

цт J]i]:члёрування не iйоже одержати iнформацiю про майно, дOходи,
'i,, .,i.lij;}r,о хаi]акгерУ ilлена cttvl*i, як*l,о мобпiзовано вдпtвiдно до

д;i.jiзрзl-{iя за 2014 piK заповнюеться без урахування iнформацiТ,
:rаННя.'У такому разi суб'ект декларування разом iз декларацiою

.,,.l,,il ТХ незаповнеНня. Су6'скТ декларування зобов'язаниЙ подати

].1 ;;iц rl* пiзнiir:е 30 робочих днiв з моменту усунення обставин, якi

r:!!i,{.ctlt||!tl зеilлttl iз }tl1oltttstц М 224-VL Biф И.аý.20I3rJ|Ь da6-WI Biф

:.,lI5j


