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документа, що пiдтверджуе реестрацiю у Дер)
платникiв податкiв (паспорта громалянина YKpai

ному peecTpi фiзичних осiб -

и у формi книжечки - для особи,
вiд прийняття реестрацiйного

ься щодо мено.

цlи
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формi картки та документа, що
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l l 7/LA еr,L _zV!p.

* Не надасться згода
лержавну,таемнищо,
' tl персональнi даНi

я,

';/-л.


