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з9 lнш засоби

Д, Вкладй у банках ц нн папери та нш активи, що леребувають у власностi
декларанта та витрати декларанта на прйдбання таких активiв (грн)

Сума коштiв на рахунках у
ф нансових установах у т
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Номiнальна Bapтicтb ц нних папер в ут ч:

лридбаних у звiтному роц

бавках та нших
ч
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ф нансових установах
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орган зацil

Добров льне страхувавня

Недержавне пенс]йне забезпечення
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Утримання зазначеного у роздlлах l l Vмайна
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Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацii вiдомостей

членiв clM ] декларанта (грн)

утомучtrсл за(ордоном

А Фiвансов зобов язання декларавта та iншi йоrо витрати (грн)

утому чйф! за {ордоном

Б Фiвавсов эобов'язання членiв сiм'l декларанта (грн)

утомучпслlза{ордоном
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