
.Щодаток 1

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 25 березня 2015 р. NЬ l67)
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органу або голови сулу вiдповilно до час1 ини четвертrэi cTaTTi 5 Закону УкраТни
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v /1 tthрiзвише, iм'я та rtсl батьковi особи)

зАявА*
про проведення перевiрки, передбаченоТ
Законом Украrни "fIро.оч;щення влади"

"-е**еа 
zl -ab'; t'g* r*a Д,- Z

iп,t'я та ло батьковi)

вiдповiдно до cTaTTi 4 Закону УкраТни "Про очищення влi1,11и" повi.]омляю. що заборони,

передбаченi частинокl ,гретьою або четвертою статri 1 Закоrry, не ,]астосов),tоться щодо мене.

Надаlо згоду на:

проходження пеlrез jрцц1

оприJlюднення вi/tомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону \1краТни "Про очищення

ВЛадц)t, * 4

fiодаток: копiт, засвiдченi пiдписом керiвника кадровоi служби i скрirlленi печаткою:

cTopiHoK паспорта гро]\1адянина УкраТни з даними про прiзвище, iп,t'я та псl батьковi, видачу

паспорта та пtiсце реесr,рацiТ;***

декларацiТ про майно' Jlоходи' витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20- piK;***

документа. що пiлтверjl}It},€ реестрацiю у fiержавному peccTpi фiзичних осiб - ПЛаТНИКiВ ПОДаТКiВ

(стсlрiнки паспорта гр(]\,lilдянина Украiни - для особи, яка через своi релiгiйнi переконання

вiдьiовлясть"" ulд приtiняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платI Iика податкiв та

повiдоivила про це вi-1l1,1вiдноьlу контролюючому органу i мас вil{rtовiдну вiлмiтку у паспортi

гро\,1адян и на Украiн и),'З'k'3

-/d р/ zULБ

*Заява пишеться особою власнор}л{но,

**Не надаеться згода на оприлюдненнrl вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебуванrrя

на яких становить державЕу таемницю.

***Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з ypaxyBaHHjIM вимог Закону

УкраiЪи "Про захист персонirпьних даних".

{[оDаmок 1 в реDuкцit Посmанова КМ М 167 Bid 25.03.2015}
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Додаток до Закону Украiни
"Про засади запобiгання
i протидiТ корупцii"
вiд 7 квiтня 2011 року
J\b 3206_VI

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

за 2014 piK

Роздiл I. 3агальнi вiдомостi
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2, Мiсце проживання:

4, Члени ciM'i декларанта:

Zz p/д) //, 
"/ 

,

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
Реес грацiйний но:/ер обл jковоI картки

платниrа п Jдаткiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украiни

zенr'ф f, в,



\Z

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'T

3агальна сума сукупно.о доходу, гривнi, у т, ч,. 
i
чг{рц ,€у29о

(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового l !, ;- t*;> i_l
або цивlльно-правового договорУ (KpiM вuплаm' : "-\ --l ",/ 

,_ , бу29-о 
j

-------,-__-_--__i

i!

9.

10.

1,|

12.

13.

14.

15.

16.

,l7,

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

6.

7.

8.

18.

19.

дохlд вlд викладацькоl, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iHcTpyKTopcbKoi та суддiвськоI
практики iз спорту

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii'
майнових прав iнтелектуальноТ власностi

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

алiменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, lло сплаченiдекларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiиного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприомницькоТ та незалежноТ
професiйноi дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

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

iншiвиди доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)20,



Назва краl ни

Розмiр доход,у

в lноземнtи валютl перерахованого у rривнi

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

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'iдекларанта

Назва tlраtни
перерахованого у гривнi

21"
--7 --7

l
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

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

24. Житловiбудинки

25. i Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Перелiк об'еrгiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)

|нше нерухоме
майно



Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

€"9с

Житловi будинки

Гаражi

lнше нерухоме
майно

членiв ciM'T декларанта

5

Перелiк об'екгrв Мiсцезнаходження об'екта (Kpajнa, адреса) 3агальна плоца (кв. м)

Земельнiдiлянки

YJ,6

Квартири

з2, q

Садовий (дачний)
будинок

7

29"

30.

31,

32.

33.

34.



Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

35.

37, Воднi засоби

38.

39. lншiзасоби

Сума витрат (rрн) на

Перел к

транспортних засобiв

Марка/модель

(об ом цилiндрiв двигуна, куб. см. потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

a

io

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

декларанта, та витрати декларанта на lх придбання (користування)

36,

PiK випуску
придба ння

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Автомобiлi
легковi

/

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

/

Повiтрянiсудна

/

L



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

49
40,

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

43. Повiтрянiсудна

lншiзасоби

користування членiв ciM'T декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

1

42.

44,

Перелiк транспортних засобiв PiK випуску

lJ lJ L L Ц Ц Е{ lt' 2,0 t; 4,}

lUlvlUUlJ



роздiл v. Вiдсlмостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

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

45. . Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
Фlнансових установах у т. ч.: 

'

]

46. вкладених у звiтному роцi i

4ч.

48.

49. Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства. п iдп риемства,

50, , 
внесених у звlтному роцi

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

51. i(

ic

il-
iг

52.

53.

у тому числi за кордоном

Перелrк Усього у тOму числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших j

Фiнансових устан9вах 
i

Номlнальна варт|сть цiнних паперi" 
.

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) 
'

капiталу товариства, п iдп риомства.
орган iзацii

i

i./
-.......... i *-............,... -/* -, -,. -. -. -..i./

ч 
i/

..... .. й.f:>=

Перелiк Усього

7
Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi 7
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Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56.

57,

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64,

Перелiк фiнанссвих зобов'язань у тому числl за кордоном

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

Г]ерелiк фiнанссsих зобов'язань у топ,lу числl за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей

,,4J "

Усього

flобровiльне страхуван ня 42 -r-
Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеногс у роздiлах llI-V майна /_
Погашення основноТ суми позики (кредиту) 3 €4,6
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) 2lT
lншi не зазначенi у роздiлах lll*V витрати

1

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)


