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Б. Одержанi (Hapaxoвaнi) з джерел за меками УкраТни декларантом
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Роздiл lv. Вiдомостi про транспортнi засоби
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Б. ВJади у банках, цiвн папеэи та ]ншl активи, цо леребувають у власностi
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