
Додатtlк l
до По[)ядку

(в редакltiТ постанови Кабiнету I\4iliicTpiB УкраТни
вiд 25 березня 2015 р. ;l{ч i67)

* к ert LL^lt t1l ll tt,/? t l fr J-'(1, f c7?lci,
,,(c"r,'l,",^l2ii '] Гli.- l)' Slc t l),t 'А ,7'

(найьtенування органу або сулу, посада. прiiвище, irl'я та по батьковi керiвника
органу або голови сулу вiлпtlвiдно до час1 ини четвср,гоi статгi 5 Закон_ч Украiни

"Про очищеtll-tя влади"/Виша квалiфiкачiйна ttомiсiя cy:r"пiB УкраТни - для особи, яка

{ry//,qN
/'/ta1,аCI -

зАявА*
про проведення перевiрки, перелба.tсноТ
Законоtчt Украiни "Про очищення в.rlllди"

вiдtlовiднсl до cTaTTi 4 Закону УкраТни "Про очищення вла,,1и" повi,]омляю. що заборони,
передбачегti частиноtо r,ретьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосов) tоться щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевiрки:

опрl1люднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни "Про очищення
влади", * *

!одаток: копiт. засвiд.tенi пiдписом керiвника калровот слуяtби i скрiilленi печаткою:

cTopiHolt паспорта гр()\lа.i{янина УкраТни з даними про прiзвиlltе, iNt'я та по батьковi, видачу
паспорта та п,tict]e рес,с rparliT;***

лек.чарашiТ ttpo ьtайнrl. tl\о_lи. ви,грати i зобов'язання фiнансового xapaкTcpv за 20_ piK;***

докуN{енlа. п{о пiдтвсI, t;l;rC peccTpatдilo у Щержавному peecTpi фi,зt,lчних осiб - платникiв податкiв
(сторiнки паспорта гр()мадянина УкраiЪи - для особи, яка через своТ релiгiйнi переконання
вiдмовлясться вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та
повiдомила про це вiлповiдному контролюючому органу i мае вiдповiдну вiдмiтку у паспортi
гро\.,1адян и на YKpaTHrr).'! " "

dо ýр 20/j;

*Заява пиiuеться ocoбtlttl власноручно.

**I-Ie надаеться згода tIa 1lприлюднення вiдомостей щодо осiб, якi займакlть посади, перебуваННЯ

на яких с,гtlновить дер;liавн}, тасмницю.

***Персональнi данi rlбробляюТься, зберiгаютьсЯ та поширЮютьсЯ з ура\уванням вимог Закону

Украiни "Про захист гl(}l]сональttих даних".

{fоdаmок l в pedttl;ttii Поспtuновu КМ JYs Iб7 Bid 25.03.2015}

виявила бажання стати суддсю)
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Щодаток до Закону УкраiЪи' "Про зааадизапобiгання
i протидiТ коруrrцii"
вiд7 квiтня 2011 року
Jф 3206-vI

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

за 20,14 piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

(поштовий iндекс, область, р;йЬ;,-;а;;;;;й ;rй;r;;ц;,йй;:'бr;;r-r; йБ;r;r,;;;Ё;йБй д.i".Ё.".Ji

3, П осала:, $_.4__р_'{. дli

4. Члени ciM'l декларанта:

Ступiнь зв'язку Прiзвище ]нiцiали, дата народження

ii e2l}1-
i-..---..-""------,

iн_ж*

ё : .-

Реострацiйний но иер облiковоi картки
платнила п ,даткiв/ серiя

та номэр паспорта гро[-4адянина Украl'ни

зэЕфъ_ tr"r##::":У
|l e2)ajLf-t!-r/ rа &ьlееZ r7а
Zаэааяzljц,*йа И er. JЩг
чr-о"tz rёо $4 о t tъФо,2j Д1,
Ю-еzе"э lr2,a7f-s74 D/ Еа, ý-о7л
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Роздiл ]l. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

6.

7. ДОХrД вiд викладаl-{Ьпu , НЭ!ковоi i творчоi дiяльностi,

, медичноТ практики, rHcTpyKTopcbкo[ та суддlвськоl

: практики iз спорту

8, авторська винагорода iншi доходи вlд

l майнових прав iнтелеtсiуально[ власностl

9,

i

. дивiденди, проценти
:

: матерiальна допомога10

11. ДаРУНКИ, ПРИЗИ, ВИГРаLlli

12 допомога по безробiттю

14,

15.

16.

17,

18.

,t9.

Перелlк доходlв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декла ра нта членiв eiM'i

,./У Ёб r , l"t 15&
i,,,.,,.,,,,,,...........,.,,.,,,,.,,,,,.,.....-,-,,-__*,------.i,---,

Ii , /? ра"а
i .+

i,

20.

Jf/г

i

i дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо
i ..лл..л-.,__---\ rлайца

/4/г;, , /,оD
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраIни декларантом

Назва lipa iни

Розмlр доходу

в ноземнlи валютl п€ i)ерахованоrо у гривнi

| 
-

В, Одержанi (на:_зхованi) з джерел за межап/]и Украtни членами ciM'i ,1екларанта

22,

Назва [раlни

РOзмiр доходу

в lноземнlи валютl пеirерахованого у гривнi



Перелiк об'ектiв IИ]сцезнаходження об'екта (краlна, адреса) Загмьна плоца

(кв. м)

С}ма витрат (грн) на

придба н ня

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Житловi будинки

Земельнi дiлянки / y{r,
- 

i 
-

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. [Vlайно, що перебувi]е у власностi, в орендi чи на iншому прав, (ористування декларанта,
та витрати дек]lаранта на придбання такого майна або на користування ним

2з,

24

25.

26,

i;ii
iii!.

i i
| 5i - i 

- 

,| 

- 

;

iii: 

- 

' 
- 

| 

- 

i
ii;i

: -:
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:ii

:iii
i 

- 
i 

-;
iiii

ii
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I

i

Гаражi

]

27,

28,

4

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно



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

,о Зеплельнl дlлянки
:

будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

, Житловi
,

:

I

]i,

30.

з1.

Гаражi

lнше нерухоме
майно

членiв сiм'i декларанта

5

32.

33.

34.

Перелiк об,ектiв |llсцезнаходження об'екта (KpalHa, адреса) 3агальна площа (кв. м)

#

_

-

-



Автомобiлi
легковi

i

36. ; Автомобiлi
: D9Uта\l/Ulвантажнi

(спецiальнi)

37. Воднi засоби

38. Повiтрянiсудна

lншiзасоби

Перел]к

транспортних засобiв

Марка/[лодель

(об'сful цилiндрiв двигуна, куб, см, потужнiсть

двигуна. кВт, довжина, см)
PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власЕiiсть

оренду чи

на iнще право

користування

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

35.

39.



{
Перелtн тr;анспортних засобiв

Маркаlмодель

(об'ем цилiндрlв двигуна, куб, см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см1

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

Автомобiл i легковi

41. томобiлi вантажнi
спецiальнi)

42, Воднi засоби

43

44. lншiзасоби

з

40.

PiK випускч

Повiтрянi судна _

ъ



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

А, Вклади у (.l, ir,ax. цiннi папери та iншt активи, що переL1 вають ) .,ласностl
декларант;l та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

46.

47,

48,

49

_

5,1.

52.

53,

у тому числi за кордоном

у тL]му числl за кордовом

в

50.

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

Перел] к Усього

Сума коштiв на paxyнliax у банках та iнщих
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, п,,]l риемства.
органtзацt't ,ут ч,:

внесених у звiтному ро, ,,

членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк Усього

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цlнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдприемства,
органiзацiI



Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнаilсовiзобов'язання _._
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

54.

55,

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63,

64,

Перелiк ф Hal]c_] ]]rlх зобов'язань У Тlrrйу числi за кордоноlи

Перелiк фiнаFrс(liзtl:< зобов'язань у т,;му числi за кордоноl\,1

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей

,,}о ,, рр 2о /,{-р

лё_:
{i r tL,tr
s ,:1 \ L/j t_iJ l
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