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ПЕЧЕРСЬКЛ РАЙОННЛ В MICTI КИеВI

ДЕРЖАВНЛ АДМIНIС ТРАЦIЯ
вул. М. Омеляновича-Паыlенка, 15, м. КиiЪ, 01010, тел. (044) 280-89_12 факс (044) 28040_9б

e-mail: letteг@pechrda.gov.ua, wеЬ-сайт: pechersk,kievciфgov.ua, код €РПОУ 3140|206

18.10.2019

MiHicTepcTBo юстицii Украiни

ПОВIДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевiрки вiдомостей

18 жовтня 2019 року в Печерськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
qДМiНiстрацii розпочато проведення перевiрки щодо Атаманенка Богдана
ЮРiйовича, який претендуе на посаду головного спецiалiста вiддirгу
iнформацiйних технологiй Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
4дмiнiстрацii.

Керiвник апарату Олена ДОНЕIФ
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ПРИМiТКа' l' 

'ЩеКЛаРаЦiЯ 
ЗаПОВНЮеТЬ'lл:,I"{i::1з1_9собами,_зазначеними 

у rryншi l i пiдпунктi ua,,пункту 2 ,lастини п"ошо1 oTaTTi 4, й Бйбuмп, зlutпачепIlми в аозацi пOршому чаgгини перlllоi oTaTTi 11Закоlry УкраiЪи "Про засали ""'Ёiй"ij проr"дii порупчii". йр" цrо*у особами, заlначеними в абзацi
h*#х#ý:ни 

першоI cTaTTi lI цього 3аконУ, оiд;ййiщ;оо o"rpu, (вкладь/внеокiв) у дOкдарацi,f не

2"ЩеКЛаРаНТ ЗаПОВНIОС ДеКЛаРаti' 
,:i?:::,t{,:::__ч_орнильною або кульковоIо ручкою синього або

!I0рцого кольорутаким IIипопI, що зафзпечуе вiльне читан;;;;;;.;;; й;*;rr;;;:"*"
3, У позицiI 1 у разi, якщо декпаР*r:,":::j:::.YI роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, споча?кчзпtначаетьсЛ нове прiзвиЩе, iм'я, по бЙковi, а у дупfl(ах - попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.
якrцо деклаDант через своi.релiгiйнi.перекопанrи вiдмовився вiд прпйняття реестрацiйного номеDаоблiковоI Kapru" ппаrниlса податкiЪ та пооiдоli"" йй;;;дний орган лоходiв i зборiв i мае про цеi'ffjffi.' 

ПаСПОРТi 
'РО'uДuПЙi;'';Р;i";;- У Деклйцir.urйч,о.u.я серiя та номер паспорта фомадянина

,rir"оrl'Й;;зицiI2 
3азначаються вiдомостi щодо мiоця проживаIrнд iз зазначепндм адреси житла на кiцець

li' . '

. ,У РqЗi ЯКЩо пtr}ва адмiнiстратиr"о.rgр4rорiальноi одiлницi (алреса ,п,rrло bЁ;iailX у звiтному poui
;XfiirЖJ:;i*':3fllЁ'-Lno'nop,i ,ро*чд,"й"u удраihи -;;u|un*, _ зазначаеть9fl_трýq)ý.назва станом на

5., У гозичiI3 за3нацаетьСя займанадекларантом поёада,або Fосада, ца rJку пр9]рIIдУr9,декпарант.

ч-о#,il#Н}}НЖ:Нffi}'ijjfiЖ{Ж,fr;*i;",* ч:ч*д..*rо частиниоЬо*о,отаттi I закопу

' ' "i"ЁiООйОС'i про'дооо*", 
"оч;.п*;iН}*;оу rчзпчччБ;r*rйj, 

".;"ч,;,i'эi;iа;ь , о,:,,

8'Уразi вiдсУтноогi оIФеМих оlдо*оp.iЬй 

'.,iiдооой,*оrу, 

полi отави"i.u npou.iJn.],,|,].i:",
, ., 9. Вiдомостi щодо фiнансових oyýI заокруглrrоru.о до гривнi. ' ' l .'j";

I0. У полi "пеDерахованого У гривнi'|,у, позицiяХ ,21-22.i;полi 1'у Tolvlt rlцgлi зр кордолрм'' у позицiях45-64 зазначаютЬся оiдо*ос"i ;;ъi'tцlй; кУрсом гривнi до вiдповiдноl iнозепшоij'j*rо.", уста}IовленимНацiональним банком Украiни ru дЁ"iпрочедення фiнансовоi операцii..
i,:,o,: ,, _.., ' .

.ri,^цgле "суп{& r,,rр* бр9 ,u n#лb'Ji#r;;.;i,r*;.Jo.:,p-:,"-iiq 
ilrJ пп-БоЁ!исryвання,,упозицiях'23-28, 35-39 i поле "У'iого" У пЁ'"цiп* qс, qЁ, iб', sо;Ъ;j ;;;;"Ьеться, якщо разовавитрата (вклад/вносок) по кожнiй i, .*пчо."их познцiй v Joiriro*f Ъй;;й;е або перевищуе80тис'фив'ень""r'; ii'; 

".,i,lэ!,/lt]H:l.iliill{,{,};l 1,, ,i],ilr.,,," ,". 1,1b.. ,;1jr,j*ltfilll/l|t{qli"?ц.,,,

11'l' У ПОЛЯХ "vg919l Та "У ТОМУ 
""Ч,._1:|ё!::,лr ] у,пg.тчу* 45-64.зазпача9т}сI.п9}}i9,найменуваlrня

:ffЖ#f,Т^ЧЖ,ii:"#;;ffч, ,о"чi"Й пiдпруфотв, орьнiзачifi тощо, з якlапtй у,дйuрgпотч чи члень його

4

зазначOшщм дати iT запqвýе}Iня.

J'i'.1 l'

12. fiбcioBipHioTb 
'впесених 

до декларацii вiдомостей засвiдчусrъся пiдп"jоМВд.Ifiаранта та
, .,.чll.гt.{iJ 

", 1it.rt' 11 i; l'1 t

l]. Бланки лекларацiI виготовляIотьсд у.рдзцо.49ноплу Кабiнетопr MiHicTpiB Украihи пqрядку.


