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Садовий (дачний)

будинок

членiв clM'l декларанта

аражiГарi

'lншi

lнше нерухоме
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Роздiл |v. ВИомостi протранспортвi засоб,

Б Транслортнiзасоби, цо леребувають у власностi, в орендiчи на iншому правi
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декларакта, та витрати декларанта на ix придбання (корист}ъання)
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' Номiнальна BapTicгb цiнних ni

,l8
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4r. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42 Воднi засоби

lkl повiтрянiсудна
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Роздiл v. BИoMocTi про вмади у банках, qiннi паперll та iнщi актйви



у rоuу чифl за кордоном

Розмlр BHecKjB до статлного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
оргаяiзацil

Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Сума коштlв на рахувках у банках та iнших

фiнансових усrановах

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв
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ПёрёлLi фнанФвих зобов яФнь


