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Прп\riтка.1.,Щеклараuiязаповнlос'I.ьсяitlоласгьсяособаrll.t.lазttа.lсtlltrtrt),ltl'rrrtLill
rri:пуяктi ' а ' пуЕкту 2 частr1}lй ]lepmoi cTaIIi 4, га осrэбаulL, зазltа,]сtlIlrlll в абзiL]Li llcpIIlo\l)

;;;;;,;;*"i"r;i 11 Закон1, }.riраiпи Ilpo заса_Lir зiLIlобiгдlll1,I ilrpo.r,п,,tiT rtop.'Irlii' 1lptl

;;;;; й;й зазIiаqеЕиI!й в абзаrti перu,оrт1, lllLcTI,'lll,] псрпIоi с,гаггi l] ltього |]ltlcltl\"

вlломостi цодо витрат (вкладiв/внескiв) у jlcIclapaцj'i Ilc з:llllaIlll1oTbclt

2, ,Щекrарант заповttюе лекларацilо власllог),ч]lо чo|lllljtl,tLtlto ilбо lirlL1,ltollot(r |\l]I(,lo ,lTlj1,ol(r

:rбо чорЕоfо Ko-.lbopy такиIl чиLlо\1. rцо ]абс]lсч)с Bi-tt,ltc,ttltltlrtл llltccc;tttx t L 'r , 'i

], У позпцiI 1 у разi, якпtо

слочатку зазнача€ться пове

по батьковi.

t ] .r{остоuiрЕiсть
Jllзначснllя}l дати

деI(,1аранl,оIJ r звiтItолlу llt]]ti l\l]1LcLi() ttpiз;ltrtlLc, irl l, l]o (illl],li(]]]l,

пpiзBиJtlc.irlя.ttoбlt,tl,tttllli.al:t\)ilill\ ]Io]lclle:!llc ]l1-rl ]l]lljltc, ]tlJl,

'lriщo 
декларант чсрез cBoi peJliIiriHi псре(оIlаtll]я ]li,-lI]oj]иBc' Bl_L l ]]иij]r'jI1' 1-r.)r 

( llllL]lLIIo]!1

rlolTepa об:riково'i картки платlш]iа ltrl,ца,l,tiiв ,1,1L ловi!оrtпlз п1,1о ltc Bi,'Lttori,цtlIй oILil:L]LO\о]l]з l

з?"pii-i,la".р" це вiдrtiтttу у паспор,ri г|оllад,lllJlIд yKIailIll, - \,,LetllIll|lallii ]i]lllltчaiol!,c,i

сегiя та l{oNlep паспорта гроNладлниIIа Уli]rаJllи,

4, У позицii 2 зазяачаються вiдоNlосl] щоjо \IIct] lгlго'llL]a]]lL\ l lJ,]ll, L]tl]Ll\l iLtpccll )till,j]i]

lra кiоець звiтllого року,

Уразi якщо пазва адNtifliстраIивllо-терlllорii!lь:IоТ o](I]]tLlLli (l,,цlccll;tlrl,:llt) " 
,ljl , t

p"iLl ,r*irr", цо не вiдобрахено у пасrIортi lро\'а,lяlII]1L:1 \'il)ai]l!1 ,1'K-llll"irI1, 1L llL']llli!]a('l],',l

такоя( lIазва станом tla дату заповпепllя де1{,lараi(1l

i У rlозицii 3 зазлtачасться за]'l\1ilпа:lеJi:lарilfiто}l Lloc,|1il !бо llo,11,1il, lLa,lк\ ]lI1,1,jl,(\(

,цеliлараЕт.

6. l'позицii 4 зазпачаlоться ЕiдоIIосli Bi,rrl'rBi,]LllO"lol]бзlll(),t,!|rl1,o]n,]iLcilJl]illcl,,LIloic1llfLil

Закс,п1, Укра'ilIп "Про засадй запобiга1llJя i rLрогlllii ltopl,rrrril

7 Вiлопrостi про довжll1rу траlJспорт]ого засоб\ ]азпа,lак]l,Lс,t llt,llttc 1 trозlttLiях ]l, ]8, l] i _l],

8, У разi вiдсутвосri о(рсNlих вiдопlосl,ей 1 вiлполi;rпоrl) tto:ti с LавrLtъся LL]lo,lcllti

, |'_очос.irцодо,!itr:,.ових c,t, :l ,, l ^"

10, У по]li "перерахОваЕого }, гр]lвнj' )' пolJiJLi,rx ]l - ]2 j llo,Ii ) ,i,:l 
]]]''''i 

1l] liolr,ц]lir]\l' \

1lозицiях 45 - бr1 зa!зijачаються вrлопrосii за о(liшiЙпrrrt rtlpcort Ipl,rBtli,lo rlj]LlIolji]lli(li,ii t]зс\rr,jоi

,,,, uor". уar"пооп"пи]ч1 Нацiоt]альllиi\l бднttоlt yKt,lltit lI l]il ,(cllb !Ll-ro , ,,]j \ I I Jl Jlr ]

оrrерацii,

11. По'.rе "cyNla виrрат (грн) на хр]lд')!1н1l)l ,, L],1,lclLI!L1,0P!rL,l) ll rllL ]( j]lilllO jioPlIc,l,\ l]lllJ]l'l

",r".""i""iЗ-ZВ,iS-ЗЬi-по"iусоого',]пчз,t,li"х]rj,,18,5(r,56,SЧlС:,lаL 
oB1lIot1,1;.c11 

1111.1,1,р","""l"rй" 
r"_r"д/внссок) по tto'lHiii iз зltзllачеttLtl oзt.ltLiit r ,lв]гltоr \ ]_r(] 

j(l tL]]]]j]lllnl] lt1 l]

Ilaрсl]иlцус 80 тис, гривсЕь,

1l l, У пол.гх ''Усього" та'у TolTv чисli за кLjрдоlrо\I' l, Iloзttttiltx Jj (),l ]a]I],,lil,Ll,cя nO]l]lc

n"ri*еt,yuuonu c"nniu, inu"l* 4,i"un",nu* ycтaltt)B, говlFllс,tlj, lti,,lltpttгrtcтB, opiltttiзlrLtii] lоtц,r, l

"*r,nr, 
у i"nn"p"nrn * члеlIi;йо],о ci\l'i l1аявпi Bij]lroIr]](]li lri, tttLlct,ltttt,

втJесепих дО декпагац]i Bi_i1o\!oc гсii засвiл,tr,с,гьсr; Ili]tljl]co\1 ,]cli,]apllILL'n r'l

Ti заповýенltя,

1]. БлаЕки декiарацi'i вrtготоrrjlяюl ься у вl]]llrчевоr]) liабiнс orl\]irricTгi ] \'riIai]Il,] jlol-"-i|,]


