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( t tайvtенування органу ,ду, посада, llрlзвище, lNl я та
ОРГаНr" абО ГОЛоВи сvду, вiдповiдно ло ttас,],ини четIrс]],|оТ cTaTTi 5 Закону Украiни

"Про очиtленttя влади"/Виша квалiфiкаItiйttll Itоп,liсiя cr,цiв УкраТни - для особи. яка
вияви.lа (|il)KaнH)l с tати cr t 1cttl)

#3##жзffi 4#/"4#{е^рkыtz

прiзвище, iп,l'я та по батьковi)

вiдповiдгtо до cTaTTi zl Закону Украiни "Про очищення влilri7'l поtli.цомляю, що заборони,
передбачеьti частиноrо l,ретьою або четвертою cTaTTi l Закону, не ,]acTocolз\ lоться щодо мене.

Надаю згоду на:

про\од)кен ня псреrri рки:

ОПРилюднення вiдtlмостей щодо себе вiдповiдно ло вимог Закону УкраТни "Про очищення
влади". * *

!одаток: копiТ, засвiдченi пiдписом керiвника кадровоТ слуяtби i скрiirленi печаткою:
cTopiHoK паспорта гроNlадянина УкраiЪи з даними про прiзвище, i]чI'я та псl батьковi, видачу
паспорта та мiсце рессr,рацiТ;***

декларашiТ про маЙно, ]\оходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за20 l'P piK;+**

ДокУМента, що пiдтвердIqус реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних ооiб - платникiв податкiв
(сторiнки паспорта громадянина УкраiЪи - для особи, яка через своТ релiгiйнi переконання
вiдмовляеться вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв та
пОвiдомила про це Bij{r,roBiдHoMy контролюючому органу i мае вi;цtrовiднl,вiдмiтку у паспортi
громадянина УкраIни)'К'К i'

'r{ 
20Jn.

*Заява пишеться ocoбcltt,l власноручно.

**Не надасться згода LIа оприлюднення вiдомостей щодо осiб, якi займакlть посади,
на яких становить дер){iавну тасNIницю.

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

{[оdаmок 1 в реdакцii Посmановu КМ М 167 Bid 25.03.2015}
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Щодаток до Закону УкраiЪи
"Про засади запобiгання
i протидiТ корупцii''
вiд 7 квiтня 2alr року
Nь з2Oб_чI

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

за 2014 piK

Роздiл l. Загальнi вiдомостi

2, Мiсце проживання:

6;йЫйй il;Б*йй;;;'l;й;;;;;;Ы;й";у;Ё,-;rйцiЪ;;р,'бrд;;-r;'-;Ё;у;у ;;;Ёi.,.р; дЬ'-""Ё,"i"i

3. Посада: еС*<-аз_zс-с}-u._

Члени ciM'T декларанта :

Прiзвище, iнiцrали, дата народження
Реострацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

Ступiнь зв'язку

z-опеД'r ,,-/оrес.К 0п
рдцак,Q- -%"есЬ h,0
0алu %necl Е0



Роздiл l]" Вiдомостi про доходи

А" Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

дiяльностi,
суддiвськоТ г2г

о

10.

11.

12.

,l3.

14,

15.

16.

,l7.

19. i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

Перелlк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декла ра нта членiв ciM'l

3агальна сума сукупного доходу .pr""l] у r. ,__ 
j

]

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi l

(виплаченi) декларан-r-)' вlдповiднО до умоВ трудового j

або цивiльно-правового договору (KpiM вL!плаm, :,

зазначенчх у позчцiях i' В)

Ш_Гй' 
i

I

Ё9l.уз |

20 
, 1ншlвиди доход]в (не зазначенiу позuцiях 6-19)

f ./5v38

.1
1,

ь.

7,

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелектуальноТ власностi

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

алiменти

спадщина

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

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохlд вц_ провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ
професiй ноТ дiяльностi

е{d
бо2уl



I

l

21.

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

Назва lLраlни

Рсзмlр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у rривнi

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами сiм'i'декларанта

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

22 
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\Роздiл lll" Вiдомостi про нерухоме майно

д, Майно що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,

та витрати Деl(r]аранта на придбання такого майна або на користування ним

3емельнi дiлянки

24, Житловi будинки

25. Квартири

27. Гаражi

|нше нерухоме
маЙно ,

l
I

28,

Перелiк об'ектiв ]\l .]цезнаходження об'екта (KpalHa, адреса) Загальна площа

(кв, м)

crMa витрат (грн) на

придбi] н ня

у власtliсть

оренду чи

на iнше право

користування

i{-

23.

26.
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Б.N/аЙно,щоперебУваеУВласНостi,ворендiчинаiншомУправiкористуВаННя

Перелiк об'ектiв I'"4rсцезнаходження об'екта (KpaiHa, адреса) 3агальна площа (кв, м)

29.

30.

31.

членiв ciM'T декларанта

lнше нерухоме
маЙно

I

32,

33.

34.

3емельнi дiлянки

Гаражi



Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилjндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на,

придба н ня

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Автомобiлi
легковi

36,

37.

38,

39.

35.

I-{
l
,

:
1

l
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Б, Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

Марка/модель

(об'ом цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

40.

41,

42, Воднi засоби

lншiзасоби

Автомобiлi легковi



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

Роздiл V. Вiдсlмостi про вклади у банках, цiннi папер"," i"Tl*

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

а;v в



3асвiдчую правил зазначених у цiй !екларацii' вiдомостей

,or'$,

Роздiл Vl. 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 фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погащення основно'i суми позики (кредиту) бяs/
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) 92}:
lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'язань у т()му числi за кордоном

!обровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у розд|лах lll-V майна

Погашення ocнoвHoi' суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою


