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.-)Gоrtа?rп,€ Иё.фа.,сz, el-tsё& a{fu l
04ел Ф!а&' п,х
(найменувантrя
органу або голови суду вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи

"Про очищення влади"/Вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Украiни - для особи, яка
виявила бажалttlя i:тати суд.,tоtо)

iм'я та ttcl батьковi

вiдповiдно до cTaTTi 4 Закону УкраТни "Про очищення влади" повiдомляю, що заборони,
передбаченi частиноютретьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосов),ються щодо мене.

Надаю згоду на:

проход)l(ення перевiрки:

оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимоl, Закону УкраТни "Про очищення
ВЛВдц".**

!одаток: копiТ. засвiдченi пiдписошt керiвника кадровоТ слчяtби i скрirrленi печаткою:

cTopiHoK паслорта гр()\iа,fянина УкраIни з даними про прiзвище, iпt'я та по батьковi, видачу
паспорта r,a п,tiсце pet,cr рацiТ:*** ,/|.
лекларашii про шlайно. .lо.\оди. витрати i зобов'язання фiнансового карак,гсу,ч за20|арiкl***
докуN,!ента, цо пiдтвер_t)ltv€ ре€страцiю у Державному peecTpi фi:зl,tчних сlсiб - платникiв податкiв
(сторiнки паспорта громадянина УкраiЪи - для особи, яка через своi релiгiйнi переконання
вiдмовляеться вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та -

повiдомила про це вiдповiдному контролюючому органу i мае вiдповiдну вiдмiтку у пgLспортi

громадянина УкраТни). * **

*Заява пишеться особою власнор)лrно,

8*Не надасться згода на оприлюднен}uI вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебрання
на яких становить державну тасмницю.

**tПерсональнi данi обробляються, зберiгаютьOя та поширюються з ypaxyBaHHjIM вимог Закону
УкраiЪи "Про захист персональних даних".

{[оdаmок 1 в реduкцii Посmанова КМ М 167 Bid 25.03.2015}
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(в редакцiТ постанови Кабiнету MirlicTpiB УкраТни

ry/Иа
,/ey'crCt

бсч
,€Cl 'аz€аrё

\-,
>l

хё

я,

змвА*
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Законом УкраiЬи'ОПро очищення влади"
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,Щодаток до Закону УкраiЪи
"Про засади запобiгання
i протидiI коруrrцiТ"
вiд 7 квiтня 2011 року
Nь 3206_VI

t,, дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати#fifi';rння фiнансового характеру

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

1. ,/

2, Мiсце проживання:

(поштовий iндекс, облlэсть. район, населений пункт, вулиця, ноNrер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. a,.r {az

:kлl r,€. y'/pс?l!-r{? ?.rr, i Мс

4. Члени ciM'T декларанта:

Ступiнь эв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

tосrcДk, И/сtаЙ,, (:,{/.

iz?йOlФ,r1v ff/мпIп|,0,{/,С
{ /rr). ff{arzruXsnz r,(,
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

1в.

19.

20.

Д.. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членlв clм ]

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: 7i4,,, /-{Е7,9р
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
9.9_з.!!рченuх у п99уч!1| 7, 8)

77 $ Il1 f! ;(fI|{.qP

дохiд вiд викладацькоl', науковоТ i творчоi дiяльн.остi,
медичноТ практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоТ
практики iз спорту

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелектуальноТ власностi

дивlденди, проценти

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
професiй ноТ дiяльностi

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

доходiв (не зазначенi у позчцiях 6-1



з

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

lё

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

Назва lра]ни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

Назва кра'iни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у rривнi

22. J7,

--'-'-'



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

(кв. м)

С)ма витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше лраво

користування

3емельнiдiлянки

i
I

!

!
i23

Житловi будинки

I

25. : Квартири

i

]

]

:"--^------

26, Садовий (дачний)
будинок

27. Гаражi

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. [йайно. що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правl користувзння декларанта
Та ВИТРаТИ ДеКЛаРаНТа На ПРидбання такого майна або на користування ним

24.

28.

/3, Jг

lнше нерухоме
маЙно



Б.МаЙно,lлоперебУваеУВласностi,ворендiчинаiншомУправiкористУВаННя
членiв ciM'T декларанта

29. 3емельнiдiлянки

:

:

30. l Житловi будинки

lнше нерухоме
майно

31.

32,

33.

Квартири

,

i

i Садовий (дачний)

Гаражi

,я.

34,

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

!з,о



Перелtк

транспортних засобiв

Марка/модель

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

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншi засоби

А. Транспортнi 3асоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларан га, та витрати декларанта на iX придбання (користування)

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

37. l Воднi з:

35.

36.

38.

39.



1

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiм'i декларанта

40.

41.

42.

43,

м,

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

--7
/

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

..-



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

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншl активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аrоивiв (грн)

45. i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших i i ,

, фiнансових установах. у т. ч.: : - i

вкладених у звiтному роцr i

,i

l Номiнальна BapTicTb цlilних паперiв, у т, ч,: . - , 
- i

46.

47.

48.

аg,
капiталу товариства, п iдприемства,
органiэацiТ, у т. ч.:

i*ij50.

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

у тому числl за кордоном

у тому числi за кордоном

Перелrк Усього

внесених у звiтному роцi

Перелiк Усього



9

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фlнанс("lзих зобов язань

Б. фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

60.

61,

62.

63.

64.

у тому числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числt за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей

,/* ,,

,--
20 /J р.

59.

Усього

,Щобровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна {1 бt,о
Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Усього

flобровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах ll|-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту) ýчOг,0
Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) ;7!_4, с


