
!ода,гок 1

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MirricTpiB УкраТни

вiд 25 березня 2015 р. Nэ 167)

l,TL,Oacь Rа;- "6 reaz-

е(са @ toaza
(найменування органу ,ду, посада. rrрiзвиtuс. ifrlя
орган1, абО голови суд)' вiдповiдгrО до час,] 1lни .le.t tleilToi cTaTTi 5 Закону Украiни

"IIPo очищення в"цали"/Вища ква,riфiкаuiйltа кол.tiсiя сr,,цдiв УкраТни - для особи. яка

зАявА*
про проведення перевiрки. передбаченоТ

(Прiзвище./iп,r'я та по батьковi)

вiдповiдно до cTaTTi 4 Закону УкраТни "Про о.тищення влади" повiдоп,tляю, що заборони,
передбачеtti частиtlоtО третьоЮ або четверТою cTaTTi 1 Закону, не застосоВ\ tоться щодо N,{ене,

Надаю згоду на;

про\о])I(ення псревiрки:

опрl..ljIк)днення пi_ц,lмостей щодо себе вiдповiдно до ви]VIоl,Законч },/краТни ..Про очищення
влади". * *

,Долаток: когtiт. зitсtзiдченi пiдписомt керiвника кадровот сл1 iкби i ckpill:reHi печаткою:
cTopiHoK паспорта гроNlадянина Украiни з даними про прiзвище, iьI'я та псl батьковi, видачу.
паспорта та мiсце ресстрацii;***
ДеКЛаРаЦii ПРО маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за20!!рiк.***
документа, що пiдтверджуе ресстрацiю у.Щержавному peccTpi фiзичних ооiб - платникiв податкiв
(сторiнки паспорта громадянина Украiни - для особи, яка через своi релiгiйнi переконанrrя
вiдмовляеться вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковот картки платника податкiв та
повiдомила про це вiдловiдноМу контролюючомУ органу i мае вiдповiдrry вiдмiтку у паспортi
громадянина Украiни). * **

;1Ir7&ц!L_20Р;

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надаСться згода на оприлюДненнЯ вiдомостеЙ щодо осiб, якi займають посаци, перебування
на яких становить державну тасмницю.
**+ПерСОнальнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з урахуванням вимог ýакону
УкраiЪи "Про захист персональних даних".

{[оdаmок l в реdакцi|i Посmановu КМ J|Г9 167 Bid 25.03.2015}
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.Щодаток до Закону УкраiЪи
"Про засади зашобiгання
i протидiТ корупцii''
вiд 7 квiтня 2011 року
J\b з206_VI

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

за 2014 piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

,l.

(прi3вище' iм'я, по батьковi' реестраЦ йний номеР облiковоi картки платника податкiвZсерiя ia й;; ;;;"йr; ;;;.д;;;;; йЁ;i;; r;"*;-..- 
)

2. Мiсце проживання:

(поштовий iндекс, область, район, населени* пункт вулйця, Ы;Ь;-бу;;йr,--;йr;r,--;;Ё;;Ь;;й;;р;;i;i

--l л3. Посада: Vo eю{l<c4l,i еёа
6lc-ez B.tZ,|t-l,tю;'
{ el'tl (r1,18_rJГl,/l }

ttйесса$.-
р:."сж L(&U^.*
/lаr77ё2/? -

4, Члени ciM'T декларанта:

Ступiнь зв'язку Прiэвище, iнiцiали, дата народження
Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платни{а податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украlни

И*/о Eu-ry*bauo; 0"{ .
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Роздiл ll. Вiдомостiпро доходи

А. одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

---.--^*-".(НаЭБа-аакПад 
У, iсiýновй-iоЩоl Ё"iкйi'одёржЭЁб (ЁаЁЭхоЁайо[збЭНааейi 

у

8 ; авторська винагорода, iншi доходи ;;; ;;;;;.u, 
-- -

. майнових прав iнтелекгуальнот власностl j

j

I

13. ; алiменти
;-*

14. : СПадЩИНа

: нчlчgчучlчl чlрсl^уtsання, Недержавного пенсiйного j

j 9_аОеЗIечен.ня та пg.нсjйноlо Br<лllдy "-,"-"',,"," i
16 j лохrл вlд вiдчуження рухомого та нерухоrоrо n,urr'"'*.--l

КОРИСтування) маина 
-- *vJ|vfi|l|llЛ la|ovu 
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Б, Одержаtii (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва lipa iни

Розмjр доходу

s iноземнiй валютi перерахованого у гривнi
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21.

22.

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'i декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

L
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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

23.

24.

25, Квартири

26.

27, Гаражi

28.

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краIна, адреса) 3агальна площа

(кв м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнjсть

оренду чи

на iнше право

користування

Земельнiдiлянки

-=>

, Житловi будинки

Ъ;
l.r33- i -

4

a

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
маЙно

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

31. ; Квартири 
l

членiв ciM'i декларанта

Загальна площа (кв, м)

tr

32.

33.

34.

Перелiк об'сктiв l\Лiсцезнаходження об'окта (KpajHa, адреса)

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

Iнше нерухоме
маЙно

/
I
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35.

i...,..l,,,,.,.... .,,,,,,

Перелiк

транспортних засобiв

Маркаlмодель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнlсть

двигуна, кВт, довжина, см)

36.

37.

38.

з9. lнщi засоби i

*
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Б. ТранспоРтнi засоби, rло перебуВають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

40.

41,

42,

43.

44.

Перелiк транспортних засобiв
Маркаlмодель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi) -/

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

4,



47,

48.

49.

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнщi активи

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

I

> (складеного) 
j

]мства, 
]

ii -(
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Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

51.

52,

53.

Перелiк Усього У Tol\ily ЧИСЛl За КОРДОНОМ

Сума коштiв на рахунках у банках та iнщих
Фiнансових установахl у т_ ч :

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних папеRlв, v т, ч :

придбаних у звiтному роцi i

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,

in з"т i|lJ-i
llрцлц C,t>ePsy88:
i-,---*__f---. -_-___ ---]_ 

,_ 
_ ___-_i|:

: ..................'.............'....------i
..----.--i

i

-Z,

2

членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших 
i

_Фiаg99их ус-гзI9раI j

;

Ноуi|зI"l"а 1apTlcTl ujyl1} I"n"pi: :

i

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) 
i

капiталу товариства, пiдприомства, 
iорганiзацiТ j

/<

8

50. внесених у звiтному роцi

->,
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56.

57.

58.

59.

fiобровiльне страхування

60.

61.

62,

63.

64,

!обровiльне страхуван ня

i Недержавне пенсiйне забезпечення

Перелiк фiнансових зобов'яэань у тому числi за кордоном

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

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,ЩекларацiТ вiдомостей

},df 2о /э_*-р

Усього

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення ocHoBHol суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) tл |/
lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Усього

-2

Утримання зазначеного у роздiлах lIl-V майна

Погашення ocHoBHol суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом) Z


