
.Щодаток 1

до Порядку
(в релакrriТ постанови Кабiнету Mir,icTpiB Украiни

вiд 25 березня 2Ul5 р. Лs l67)
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або сlяу. посада. п , iмt'я та по батьковi керiвника
орган1 або голови суду вiдповiдно до час.l ини че.l всl,тоi cTaTTi 5 Закон1 УкраТни

"Про очипдення влади"/Вища квалiфiкачiйна комiсiя сl;шiв Украiни - для особи, яка
виявила бажання стати сулдсrо)
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(прiзвище. iл,t'я та tttl батьковj trсоби)

зАявА*
про проведення перевiрки, передбачсноТ
Законом УкраТни "Про очищення в_lllди"

Я. l.rlt xc(,t,(.1<, f .:* $lt5i ttc.r ( Clr'L,j L\,<O
- ,"рм

вiдllовiднО до cTaTTi 4 ЗаконУ УкраТни "Про очищення влади" поlliдомляю, що заборони,
ПеРеДбаченi частинок,l г[]етьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не] застосов),ються щодо мене.

Надаю згоду на:

проход)I(ення перевi рки:

оприлюднення вiдомОстеЙ щодО себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни ''Про очищення
влодц". * *

!одаток: копiТ, засвiдченi пiдписом керiвника кадровоТ слулtби i скрirlленi печаткою:
cTopiHoK паспорта гр()\,lаj{янина УкраТни з даними про прiзвище, iN,I'я та по батьковi, видачу
паспорта та мiсце рес:с,r,рацiТ; 

* * *

декларацii,про ]\lайно. ]tОХОДИ, витрати i зобов'язання фiнансовоIо xapaктe[)_v- За 20,/ Y piK;***

ДОКУМеНТа. ЩО пiдтвер liliye ре€страцiю у !ержавному peccTpi фiзlrчних осiб - платникiв податкiв
(СТОРiнки гlаспорта гр()\,Iадянина УкраТни - для особи, яка через своТ релiгiйt,ti переконання
вiдш,lовлясl,гt ся вiд прr.riiняr,тя ресстраuiйного номера облiковоТ каl],I,ки плtll,IIика податкiв та
ПОВiДОМила про це вiдtlовiдному контролюючому органу i мае вiдповiднl,вiдмiтку у паспортi
громадянина УкраТни). * * *

/Ч capil*q zor(p

*Заява пишеться особою власнор}пrно.

**Не надасться згода на оприJIюднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебуванIu{
на яких становить державну таемницю.

*t*Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з урахуваннJIм вимог Закону
УкраiЪи "Про захист персональних даних".

{[оdаmок I в реdакцii Посmановш КМ М 1б7 Bid 25.03.2015}



Щодаток до Закону УкраiЪи
"Про засади запобiгання
i протидii корупцii''
вiд 7 квiтня 2011, року
Ns 3206-VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за 2014 piK

роздiл l. 3агальнi вiдомостi

3.Пoсада:уяgу*1"АJ41*-МИРg4*'4дAе4-e*tg*it,.,-r.

4. Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни

Ступiнь зв'язку

чrо.' tO(o}w \'nrr-ooL А L



Роздiл ll, tsiдомостi про доходи

5. 3агальна
i--'""'"

6, , заробiтне
; (виплачеl
i або циI

; 999_HiY9fl:

7. , дохiд вiд
i медичноi

1 lРКr,rrи

матерiальна допомога

i

i дарунки, призи, виграшi

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

(tp аr.оr*

8.

9.

10.

11.

12.

1з.

,l4.

15.

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ i

майнових прав iнтелекгуальноТ власностi i

Hv,\vН'tglНi--

i.
I

;

16.

17.

алiменти

спадщина
j

:

; cтpaxoBl виплати, cтpaxoBl вlдшкодування, викупнl
i суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченiдекларанту за
; договором страхування, недержавного пенсlиного
i забезпечення та пенсiйного вкладу

i

i дохlд вlд вlдчуження рухомого та нерухомого маина

| ДОХlД ВlД ПРОВаДЖеННЯ ПlДПРИOМНИЦЬКОi Та НеЗаЛеЖНОl 
i

18.

,19.

20.

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агаlьна суr3 
"J_*y:"o:o 

доходуl_rрr""l] у r_ ,._

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,

дохiд вiд викпадацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноi практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоТ

:дoxiдвiдпepeдачiвopeндy(cтpoкoвeвoлoдiннята/абo
, користування) маЙна 

i

, iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19) ,, .| I (L;-rY
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2
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дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних



Б, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'i декларанта

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

Назва краlни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

з

22.

---l,



Роздiл lll" Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iiншому правi користування декларанта,та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

i

23. l 3емель

i

i

i

Перелiк об'еrгiв Мiсцезнаходження об'екта (Kpal'Ha, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

3емельнi дiлянки i

:

i-----"---i

i

i

Житловi будинки j

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
маЙно

4

24,

25.

26.

27.

28.
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Б

Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

3емельнiдiлянки

з0. Житловiбудинки

33. ; Гаражi

ъ

ii l

i ; ъ- : i

; : | ,----
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Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. пr)

29.

31.

32,

34.

Перелiк об'ектiв

Квартири

Садовий (дачний)
будинок



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користуваннядекларанта, та витрати декларанта на iX придбання 1корифва;;;) 
*"'

35.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

rоб ем цйгiндрiв двигуна, куб, см, поryжнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Автомобiлi
легковi

5

36.

37

38.

39.

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби



Б. ТранспоРтнt засоби, цо перебуВають У власностi, в орендi чи на iншому правi

40.

41.

користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортних засобiв
МаDка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

ъ.

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншi засоби

,7

t

42.

43.

44.



у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном



Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Добровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lIl-V майна

57.

58.

59.

и позики (кредиту) 
i

i
l_
: llогашення суми процентiв за позикою

i

. ]нш1 
не зазнач9нl у роздiлах lll-V_ 

витрати

61.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числl за кордоном

!обровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll*V майна

Iol1,:*l"l o:lo._Hoi cIM,r p_:lIr !ý"*1]п
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацiТ вiдомостей

бэр*w q zo /f р

о

Усього

2ъчi
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