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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

Перелiк

транспортних засобlв

Марка/модель (об'ем цилiндрlв двигуна, куб

см, потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см) PtK випуску

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянi судна

lншiзасоби
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Сума витрат (грн) на



Б Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендl чи на iншому правi
користування члэнiв ciM'i декларанта

Перелiк транспортних

засобiв

40, Автомобlлi легковi

41 ] Автомобiлi вантажнi
; (спецiальнi)

42 , Воднi засоби

43 Повiтрянiсудна

Марка/модель (об'ем цилiндрiв двигуна, куб см,

потужнiсть двигуна кВт. доsжина см) PiK випуску
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роздiл v. Вiдомостi про lзклади у банках, цiннi папери та iнцli активи

А, Вклади у банках. цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
_a9чilча, та витрати декларанта на придбання таких акгивrв (грн)
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членiв сiм'I декларанта
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Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
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Роздiл Vl.
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Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А, Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому чисJ]i за кордоном
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Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном
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