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Розлiл II. Вiдомостi про доходи
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45.
Сума коштiв на рахунках у банках та iнших фiнансових
установах. ут.ч. :

46. Вкладених у звiтному роцi
47. Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т"ч,
48. Придбаних у звiтному lэоцi

49.
Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) капiта-лу
товариства, пiдприемства, органiзацii, у T.tL.

50. Внесених у звiтному роцi
Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi членiв ciM'i декларанта

(грн.)

5t. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших фiнансовrrх
установах

ý, Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

53.
Розмiр BHecKiB до статугного (складеного) капiталу
товариства, пiдприемства, органiзацii'

Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (гр )

Перелiк фiнансовлrх зобов' язань Усього У тому числi за
кордоном

54. Добровiльне страхyвання
5э. Недержавне пенсiйне забезпечення
5б. Утримання зазначеного у роздiлах III-V майна
57. Погашення основноi суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентiв за позикою (кредитом)
59. Iнше не зазначенi у роздiлах III-V витрати

А. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього У тому числi за
кордоном

б0. добровiльне страхування
61. Недержавне пенсiйне забезпечення
62. Утримання зzLзначеного у роздiлах III-V майна
б3. Погашення ocHoBHoi cyм}l позиклr (кредlrту)
64. Погашення суми процентiв за позикою (кредитом)
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