
Щодаток до Закону УкраiЪи
"Про засади запобiгання
i протидii корупцiТ''
вiд7 квiтня 201| року
м 3206*VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру

за 2014 piK

Роздiл ]. Загальнi вiдомостi

1, M,R'*.'.#ed.ry.r.р".".">ша--

2. Мiсце проживання:

3.

Члени ciM'T декларанта:

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
Реострацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

(поштовий iндекс, область, район. пункт, вулиця, номер: корпусу, квартири декларанта)

Ступiнь зв'язку

аrа-rЫь- Че;u*.*з ,Вr.>хоа

!Газ, -а"83



Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6.

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: эз qгg q fu?,Lсума сукупного доходу, грив1-1l, у |. ч.. 
i

i 1вЙплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового i 33q5Е
i iOo цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm, I

l дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi, :

i медичнот практики, iнструкгорськот та суддiвсько'i i -|v|vH,. !l !v! ..r-... .,._-,,

I

i

i

; авторська винагорода, iншi доходИ Р'Д РеаЛIЗаЦll ;

i маЙнових прав iнтелекl,уальноl власно_стl 
i

I

9 
. 
ливlлендиl проценти

i

10 
, 

матеRiальна допомога

11. ; дарунки, призи, виграшi

12, i допомога по безробiттю
i'.'.

13 
1 
ал|менти

i

14. i спадщина

15.

16.

17.

18.

19.

стpaxoвiBИплатИ,cтpаxoвiвiдшкoдyваHня,BИкynHii
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за i _ 

i

| договором страхування, недержавного Пенсlиного 
l :

ii

i дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних i _

i:
i

i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо i - l
I

7,

iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)20.



I

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

назва краiни

Розмlр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

iJ

21,

22.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраIни членами ciц'T декларанта

Назва краlни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

з



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

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

26. j Садовий (дачний)

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса) Загальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

3емельнi дiлянки

А

23,

24.

25.

27.

28.

Житловiбудинки

Квартири

Гаражi

lнще нерухоме
маЙно



ц

{

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

3емельнiдiлянки

i Жи,Житловiбудинки

31.

Садовий (дачний)
будинок

34, lнше нерухоме
майно

29.

30.

32.

33.

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса) 3агальна площа (кв, м)

зL,, г

Квартири

Гаражi



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

i легковl

j

i----'.----..
i

]

i Автомобiлi
: ваНтаЖНl
j (спецiальнi)

ii----- '- 
-

i
i

i Воднi засоби
I

!

I

i;-------
:

35.

36.

37.

Перелiк

транслортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, поryжнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Автомобiлi
легковi

j

i

"aф___---_фа-,_--_-_....,,,,,,,.,....,...,,.,,.,,.,,,

|о

38,

39.

Повiтрянiсудна

|ншiзасоби



Б. ТранспОртнi засобИ, що перебУваютЬ у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

Маркаlмодель
Перелiк транспортних засобiв l tоб'ом цилiндрiв двиryна, куб. см, I Bi* 

""ny"*y
лотужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

40. Автомобiлi легковi i 4ý_!в ryЕ**; йiрmr*пза,
,_ ýg_ы

41. Автомобiлt вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

ii---..-
Повiтрянi судна

lншiзасоби

1

42.

43,

м.

Ь/3 -;!r7 rрБ/€,., заOr4**а * рррt



Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

45.

46.

47,

48,

49.

50.

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

51

52.

53.

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

8

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

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

внесених у звiтному роцi

Перелrк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
кап iталу товариства, п iдп риемства,
органiзацiТ



q

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56.

57.

58.

59.

,Щобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll*V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

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

60.

61,

62.

63.

64.

ffобровiльне страхуван ня gЁо

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погащення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Перелiк фlнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !ешарацiт вiдомостей

37 ,, аз zo lS-p.

Усього

Усього



,Щодаток 1

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 25 березня 2015 р. j\b 167)

lоl"аrа*чcе&еrz -or.ёc-&lepe*
й+оЬаВ"е'+с"аr- ea"c-p&i Фz-еr+ 8.€

(найменування органу або сулу, посада. прiзвиЙе. jir'fйa по батьковi керiвника
органу або голови суду вiдповiдrо до ,ruar"n, четвертоТ cTaTTi 5 Закону Украiни

"Про очищення влади"/Вища;;н'uф#ж;нжU;"ýв УкраrЪи _ для особи, яка

фr
-ti.,_LrL{

аd+r.тu-t t-tэ-эла
(прiзвише, iм'я та lttl батькtlвi tiсоби)

зАявА*
про проведення перевiрки, передбаt{еноТ
Законом УкраТни "Про очищення в_]Iади"

TtH

я,
( прiзвиrllс. irtI я та по батьковi)

вiдповiдно до статгi 4 Закону Украiни "Про очищення
передбаченi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону,

влilillи" повiдомляю, що заборони,
не :]астосов\ lоться щодо мене.

Надаю згоду на:

проход)l(ення перевiрки:

оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни ''Про очищення
влодц".**

щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника кадровоi слуrкби i скрirrленi печаткою:
cTopiHoK паспорта гро\4адянина УкраТни з даними про прiзвище. iп,t'я та псl батьковi, видачу
паспорта та мiсце peccr рацii;***
декларацii про майно. iоходи' витрати i зобов'язання фiнансового xapaкTel)y за 20J4 piK;***

докуN,lента" Lr1o пiдтвс1l l;li_\€ ре€страцirо у !ержавноп,tч peccTpi фi,зt,rчних осiб - платникiв податкiв
(сторiнки паспорта гр()\1алянина Украi'ни - для особи1 яка через сrзоi релit,it:iнi переконання
вiдь,lовлясться вiд пр1,1ii llяття ресстрацiйного номера облiковоТ Kal] гки платI Iика податкiв та
повiдопlила про це Bi,tiitlBiдHoMy контролюючоN,{у органу i мае вi.1llовiдну вiдмiтку у паспортi
гро\,Iадянина УкраТни ). 

* * *

79 е_оfuа,рс,Я zo1_5p.

--------т--------
*Заява пишеться особою власнор)лно.

**Не НаДаеться згода на оприлюдненнJI вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування
на яких становить держав}rу таемницю.

***Персональнi данi обробляються, зберiгаються тД поширюютьая з ypaxyBaHHlIM вимог Закону
УкраiЪи "Про захист персончrльних даних".

{[оdаmок l в реdакцii Посmановu КМ М 167 BiD 25.03.2015}

fr


