
floдaтoк 6

дo Пopядкy

пoBlдoMЛЕHHя
пpo 3BiЛЬHeHHя 0сo6и

(пpiзвиЦе' iм'я тa пo бaтькoвi oсoби,

ДaTa Ta мiсце нapoдження,

49650 | имP CУ iни

275IзII74
pесстpaцiйний нoмеp oблiкoвoi кapтки пЛaтникa пo,цaTкlв'

51. м. Tвеoськa. бyд.9. квJ
мiсце пpoжиBaнн,l,

няП ЬнoГo нaсеЛенн )ItнЬo.шн1

м. .Цнiпpoпетpoвськv paди . -
МtcЦе pooоTи'

П нзП lx BиД1B МoГи

Пoсa,цa нa чaс ЗaсToсyBaння IIoJIoхtень Зaкoнy УкpaТни ''Пpo ovищення вЛaди'',

кpитеpiй, нa пiДстaвi якoгo ЗaстoсoByrтЬся зaбopoнa,

сTpoк' ПрoTягoМ якoгo Дo oсoби ЗaстoсoByrTЬся зaбopoнa'

oГo нaсеЛrнн Hижньoднi 1 DaиoннolПDaПl

Днiпpопетpoвськv paДи , ....... ...::; :

нaйменyвaння opгarry' якиЙ ПpoBoдив пеprBlpкy'

Мlсцезнaxo.цх{ентUl opгaт{y'

кoнтaктний нoМеp телефoнy Ta a.цpесa елекщoннoТ ТTqIIITи (зa нaявнoстi)

.ЦoДaтoк: кoпii, зaсвi.цченi пi.цписoм кеpiвникa кa.цpoBoi слyжби i скpiпленi ПеЧaTкolo:

piшення пpo звiльнення oсoби;

отopiнoк пaсПopTa ГpоМa.цянинa Укpaiни З ДalИNl:.llПpo [piЗBище, iМ'я Ta Пo бaтькoвi, BИДaЧУ

ПacПopTa тa мiсце pеrсTpaцii;

ДoкyменTa, щo ПiдTBеpджye prссTpaцiю y fiеpжaвнoМy pеrcTpi фiзинних oсiб - ПЛaтникiв пoдaткiв

(стоpiнки ПaсПopTa ГpoМaДянинa УкpaiЪи - Для oсoби, якa чеpез свoi pелiгiйнi пеpекoнal{ня

uiд'Ъun".'""" uiд лpиiтнятrяpеeотpaцiйнoгo нoМеpa oблiкoвoТ кapтки ПЛaTIIикa Пo.цaTкiB Ta

пoвiдoмилa Пpo це вiдпoвiд''onny кol{TpoЛЮЮЧoмy opгaнy i мaс вiдпoвiднy вiдмiткy y пaспоpтi

, .- 
"...."..,.'..

l4aФlDдtl^ уrrуgDJrlrllr,l' . ' i ' .. .-t

(нaЙмrнyвaнI{'l Посa.ци кеpiвникa ощ4rry Деp,КaBfl ч\i'': ! \ !i!

вlaДи l оpгaнy мiсцевpf,oсaN{oBp8tyЕaння) . ] i!
I lr', Ji - r;';.'-il ', - I.,il

I.A Чopнoлевськa

(iнiuiaли тa пpiзвище)

'.'r,-.,a''..' -,,.i
'-u '

M. П.



(Пopядoк ДoIIoBI{енo.цoДaTкoМ 6 згiдно з

IIoсTaIIoBoro Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни
25.Оз.20]15 p. N 167)
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,{одaтoк 7

дo Пopядкy

(нaЙмеrгyвaнHЯ opгaнy пеpевipки, .цo якoгo

нaДсиЛaeTься пoвi,цoмлення)

пoBIдoMлЕHHя
пpo пpипиHeHня пеpeBipки

ПoвiДoмляeмo IIpo пpиПинrння tlpoBrДrння пеpевipки щoДo

Гyндapевoi oлени BoлoДимиpiвни
(пpiзвище, iм'я тa пo бaтькoвi oсoби)

y зв'язкy з звiльнrнням . ,

recTaBa,цJUIПpиI]иненнЯпеpевipки(звiльнення*/смеpтьoсoби)
ЗaпиT IIpo пpoB.е.ц oн"Яуepe'tpкu,уep2ф^::dIЭuo-o""* ф.м" ''Пpo oииЦення вJIa,ци'', нaдiслaний

нa aДprcy
.f-

листoМ Bfu &f ф, 2ofrp N ?/g/.

.Цо.цaтoк: кoпiя .цoкyMеI{Ta' щo II1.цTBеp,цх(yс нaявнiоть пiДстaв пpиПинення пеpеB1pки (plшенI{J

)

(нaiш,tенyвaн

I.A.Чopнoлевськa
(iнiцiaли тa щiзвище)

дepжaвнoТ влaди /

* кpiм випaДкiв :
пrDеBr,ценняM.

,YflЁ$


