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Б. Майно, що перебуваё у власностi, в орендiчи на iншому правi користування
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

Роздiл IV- Biдoмacтi пр0 TpaHýпopTEi з*сgбк
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