


Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
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Б, Одержанi (нарахованi)з джерел за межами Укра'lни декларантом

перёрахованого у rривнL
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Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби
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З8, Повiтрян] судна



39 lншt засоби
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у бацках, цiннi лапёри та iншi а(тиви
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вмадених у звiтному роцi
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50, внёсеF.иr у звi-чому pol_,
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що перебувають у власностi
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фiнансових усrановах
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Роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
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