
Законом Украiни "Про очищеннд влади'' .-
q<яzсвю С6}rwuа€,еа* (е"ао'у&*е__

{ода,гок l
до Порядку

(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
ви 25 березня 2015 р. Nэ 167),

*dода:z"g/ "ir"n€ Й";{ {а
або суду,.посада,

l, .1*), -,./ -

я та по оатьков1 керlвника

виявила бажання стати сул:сю)

зАявА*
про проведення перевiрки, передба.lеноi

(прiзвище, iм'я та по батьковi

влади" повiдомляю, що заборони,
не застосовуються щодо мене,

та

7спорт1

.,_органУ або головИ суду вiдповiДно до частини четвертоi cTaTTi 5 Закону Украни
"про очищення влади"/вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Украiни - дй особи, яка

вlдповlдно до cTaTTi 4 Закону Украiни ..Про очищення
передбаченi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону,

Надаю згоду на:

проход)l(ення перlевiрки:

оприлюднення вiдомОстей щодо себе вiдповiдно до вимог Закон1, Украiни "Про очищення
ВЛодц",**

додаток: копiт. зllсrзiдченi пiдписом керiвника кадровоi слу;*tби i скрiпленi печаткою:
cTopiHoK паспорта гро\]tlдянина Украi'ни з даниN,{и про прiзвище, iNl'я та гlо батьковi, видачу
паспорта r,a Miclle реr с ; рlацiТ;***

декларацii'про майно' jLоходи. витратИ i зобов'язаНня фiнансоВого характ0 1-,у за20 Црiк;**+
документа, що пlдтверд}кус реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкilB(сторiнки паспорта громадянина УкраiЪи - для особи, 

"nu 
.r"р". своТ релiгiйнi конання -

вiдмовляеться вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковът картки
повiдомила про це вiлповiдному контролююrоrуЪр.uну i мае вiдповiдrrу в
громадянина УкраiЪи). * * *

С! r,?еоrrrr. 20Д

*Заява пишеться особоrо власноручно.
**не надаеться згода tla оприлюднення вiдомостей щодо
на яких с,гilновиl,ь деl);liаI]ну тасмницю.

осiб, якi займають посади, перебування

***Персона-ltьнi, данi обробляюТься, зберiгаютьсЯ та поширЮютьсЯ з ypaXyBaHIUIM вимог Закону
УкраТни "Про захист персональних даних''.

{[оDаmок 1 в реdакцii Посmановч Км м I67 Bid 25.03.2015}

(rrрiзвищс. iм'я та tio батьковi особи)

с.с



,.Щодаток до Закону УкраiЪи
"Про засади запобiгання
i протидii корупцii"
вiд 7 квiтня 201| року
Jф з206_VI

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

за 2014 piK

I
{

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

1,

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

3. Посада: л-lрба/4ед*.Б r_a9e#}a2_e/l

4. Члени ciM''l

Ступiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний ноrйер облiково[ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украjни

'.Боrп*"- й*rп-Ео.
пllлrпе- 4rzз.це"цю е'/"

(---

rхл^zr2 СЙrпzrр"r""о-



\Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

Г]ерелiк доходlв
Сума одержаного (нарахованоrо) доходу

декларанта членiв ciM'l'

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



эJ

Е jе:цаьrЦчезýванi) 
з джерел за межами УкраIни декларантом

В, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'I декларанта

Назва краIни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi Il перерахованого у rривнi

:i
ii

i:

i:

j:

ъ

21.

22.

Назва краТни
Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi



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

l Земе

i

l,,..,,,,,, .. ,, ...,,,,,,

23,

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

]i

27.

Iнше нерухоме
майно

28.

Перелiк об'октiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнще право

користування

3емельнiдiлянки

а

24.

25.

26.

/5Б

Гаражi



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

членiв сiм'i декларанта

:!
ii
:i

ii:i
..........i

i lQt i

i;
il
:i

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

31.

33,

5

29.

30.

32.

34.

Перелiк об'екгiв Мiсчезнаходження об'екга (Kpaiнa, адреса) Загальна площа (кв. м)

3емельнi дiлянки

Гаражi



С}

37. Воднi засоби

35.

36.

Перел]к

транспортних засобiв

Марка/модель

(об ем цилiндрiв двигуна, куб, см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власllLсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

I

38.

39.

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

r*



Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнlсть двиryна, кВт, довжина, см)

Перелiк транспортних засобiв

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

користування членiв ciM'T декларанта

й#в &rzol /dоо zцБо-ц
""i""""""""""",----------,- 

с/- - - - - - -^ -
Maor

Автомобiлi легковi

41.

4з. Повiтрянiсудна

44. lншiзасоби

40.

42.

PiK випуску

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби



45.

46.

47.

48.

49.

роздiл v" Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннl папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбанн",а*й" акгивiв (грн)

50.

51.

52.

53. i Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
; капlталу товариства, пiдприемства,
i органiзацiТ

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнцих
фlнансових установах

коштiв на рахунках у банках та iнших

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капtталу товариства, пiдп риемства,
органiзацii, у т. ч.:

внесених у звlтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв



54.

55.

56.

57,

58.

59.

60.

61.

62,

63.

64.

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

вильнlсть зазначених у цiй rщекларацiт вiдомостей
\/

zo,/{p.


