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Б. Транспортнi засоби, tцо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

41- Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

,lil. | Повiтрянiсудна

д. i lнtлiзасоби

iФ,й
;\N

cj

користування членiв сiм'i декларанта

Марка/модель

(об'ем цилit{дрiв двиryна, куб. см,

поту)fiiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Перелiк транспортних засобiв
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Роздiл V. Вiдомостi про вкпади у банках, цiннi папери та iнlцiактиви

А. Вклади у банках, цiннi папери та iнщi акrиви, lло перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аtоивiв (грн)

45. Сума коtлтiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч,: l

l

46. вlfiадених у звiтному роцi

47 Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

48.

49.

прlдбаних у звlтному роцj

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч,:

50 внесених у звгному роцl

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iнч
членiв ciM'i деl

li акгиви, що перебувають у власностi
паранта (грн)

5r. Сума коштiв на рахунках у банках та iнцtих
фiнансових установах

52. Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

53. Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

60. i Добровiл

э61 i Погаrдення основнот суми позики (кредиту) 
i

64. j Погащення суми процентiв за позикою i

i (кредитом)

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Засвiдчую bHicTb зазначених у цiй ДеrслlарацiТ вiдомостей

2а /_5-р.

Dцъ;r 0у,u,ч*|ч Ш
а
Ф
ts_


