
Дода l,tlK 1

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабirrеry MirlicTpiB УкраiЪи

я,.

ф/-zl .Z2.ZZц2' \У
(найменувантrя або суду, посада, прiзвище. батьковi керiвника
органl,або голови сулу вiлповiлно до час,],ини четвертоi cTaTTi 5 Закону Украiни

"Про очиrшенI.rя влади"/Вища квалiфiкачiйlrit комiсiя сl,цлiв УкраТни - для особи. яка
виявила бажання сттги су.л,rсю)

вiдповiднсl до cTaTr i 4 Закону УкраТни "Про очищення влilди" повiдомляю, що заборони.
передбаченi .tастиноtо "гретьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не :]астосов\ ються щодо мене.

Надаtо згоду на:

проход)Itення перевiрки;

оприлюднення вiдомостей rцодо себе вiдповiдно до вимог Закоrrу Украiни "про очищення
ВЛадц!',*,з

Щодаток: копiТ, засвiдченi пiдписом керiвника кадровоi служби i скрiпленi печаткою:

cтopiнoк паспорта громадянина УкраiЪи з даними про прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу
паспорта та мiсцо ресстрацii;*** ! ./"

деrотарацiТ про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за2Offрiк;***
документа, що лiдтверд}i(уе реестрацiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв
(сторiнки паспорта громадянина Украiни - для особи, яка через своТ релiгiйнi переконання
вiдмовляеться вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв та
повiдомила про це вiдповiдному контролюючому оргаIry i мае вiдповiдну вiдмiтку у паспортi
громадянина Украiни), ***

42 Ч/fu/4,L2аа;

я Ttt ttll батьковi tlсоби)

зАявА*
про проведення перевiрки, передбаченоТ
Законом Украiни "Про очищення влади"

(прiзвише. irr'я та по батьковi)

*Заява пишеться особоlо власноручно.

**Не надасться згода. на оприлюднення вiдомостей щодо осiб,
на яких сl,ановить деl])liавI{у тасмницю.

посади, перебування

***Персонаltьнi данi обробляються, зберiгаються,та поширюютьая з урахуванням вимог Закону
УкраiЪи "Про захист персональних даних".

{fоdаmок 1 в реdакцit Посmанова КМ М 1б7 Bid 25.03.2015}

якl заимають



про маЙно, доходи,

Щодаток до Закону УкраiЪи
"Про зааади запобiгання
i протидiТ корупцii''
вiд 7 квiтня 201| polry
J\b 3206*vI

дЕклАрАцlя
витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за 2014 piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi
,.7

' 1-rr-"?2l а Pavr7;

2. Мiсце проживання: _.

3 Посада: fuу'f.lэчпu zi-.,A,qlzи Jf/rA/бИ ,рzулэсй
,Ира,жrн,ryа,rlэпа.r furzzсzm' -12)))))z)
Члени ciM'T декларанта:

| fu.{а
Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника лодаткiв/ серiя

та номер паспорта громадянина УкраТни



2

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5 загальна сума сукупного доходу1 гривнl: У r. *., ',/;l&rq jll
6. l заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi ,

, (виплаченj) декларанту вiдповiдно до умов трудо"оrо i

j або цивiльно-правового договорУ 
'(KpiM 'вuплаm, '' 

./,l" l.- ./ r ..!

7. дохiд вiд викладацькоl', науковоТ i творчоr дiяльностi,
медичноI практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ
практики iз спорту

8. i авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii. l

, майнових прав iнтелею-уальнот власностi 
i

9. дивiденди, проценти

,t0. матерiальна допомога

11. дарунки, призи, виграшi #, са
12. допомога по безробiттю

13.

14.

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

алiменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот
професiйноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
користування) майна

iншt види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-19)20,



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

Назва краt'ни

Розмiр доходу

в lноземнlи валют| перерахованого у гривнi
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21,

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

Назва кра iни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

з

22.

{

\_



26.

27.

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

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

i *

lнше нерухоме
майно

Перелiк об'ектiв |\"4iсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) Загальна площа

(кв м)

С,\ма витрат (грн) на

лридбання

у власнiсть

оренду чи

на iнme право

користування

3емельнiдiлянки

!

i

i

-i

Житловi будинки

4

23.

24,

25,

28,

Квартири

J-g ?

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi



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

30.

3емельнi дiлянки
i

,'
. Житловi будинки

lнше нерухоме
майно

3агальна площа (кв. м)

5

I

29,

31.

32.

33.

34.

перелrк об'ектiв Мiсцезнаходження об'окта (краТна, адреса)

(

Квартири

L
Садовий (дачний)
будинок

----/--- /

Гаражi

(



Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об см цилiндрiв двигуна, куб, см, лотужнiсть

двигуна, кВт. довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

прид ба н ня

у BllacHicTb

оренду чи

на lнше право

користування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi

"m
-:.-:х

декларанта, та витрати декларанта на |х придбання (користування)

6

35.

ьци /rj /)i./7йрй
о?r4 /lr,l



1

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

40.

41,

l

42,

Повiтрянiсудна

ц, lншiзасоби

користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк травспортних засобiв
l\Ларка/модель

(об'ом цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

i

1

Воднi засоби ,

I

i

i

43,

/_



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.

4в.

49.

50.

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

: внесених у звiтному роцi

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

i Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

; Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) 
i! .,л_:-л -..; капiталу товариства, пiдприемства,

i органiзацii

51.

52.

53.

у тоlиу числi за кордоном

у тому числi за кордоном

Перелiк Усього

-\
вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цlнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi ,7
Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:

(

Перелiк Усього

(-



о

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54,

55.

56.

57.

58.

59. зазначенi у роздiлах lll-V витратиlншiне

60.

61.

62.

63.

64.

у тому числi за кордономПерелiк фiнансовлtх зобов'язань

Б, фiнансовi зобов'язання членiв сiм'i'декларанта (грн)

у тоlиу числi за кордоноlчlПерелiк фiнансових зобов'язань

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flекларацiТ вiдомостей

flобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Усього

Добровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

а_--=-


