2

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби
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Перелiк
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39. : lншiзасоби

Б. Транспортнi засоби, Iло перебувають власностi,
в орендi чи на iншому правi
у
користування членiв ciM'T декларанта
Марка/модель
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44. : lншiзасоби

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнlлi активи
А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
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Перелiк

Усього

|

у тому числi за кордоном
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пiдприемства, органiзацiТ, у т. ч.,

Б, Вшrади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають власностi
у
членiв ciM'T дешаранта (грн)
у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та
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Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,
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органiзацiТ

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
перелiк фiнансових зобов'язань
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Погашення ocHoBHoj суми позики (кредиту)

, Погашення суми процентiв за позикою

; (кредитом)

59. : lншi не зазначенi у роздiлах

lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв

ciM'T

декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

у тому числi за кордоном

обровiл ьне страхування

60.
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Недержавне пенсiйне забезпечення

62.
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Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
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