
Додаr,ок l

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабlнету MilricTpiB УкраТни

вiл 25 березня 2015 р,,\Ъ lб,f"pzaT?l/Cc,rt-e, ".еtr сасЬ* r
4-0.M,h' l.y

(найrIсн1 вilння оргilн\ або сrд1 . пOсilrtil. ttlli,l9n*.. irI'я та по Oaarnoo *ер,r""ка
()ГllН\ lrltl t()ЛОl]И с\ tr Bi:tttlBitHtllollil\ ини чеlll\.I,1оТсl]ггi5 Законr i/кратни"Про очиttlсtlrtя вlIадлt"/IlиЩа KBa,riфirtarliiirtlr колriсiя cl.rliB УкраТни - для особи" яка

CYL"a{
.jl-"24e

зАявАt
про проведення перевiрки, передбаченоi

УкраiЪи "Про очищення влади"
?.а*а-

tзвище. l]\,I я по бтгьrtовi)

вiДповiДно ,цс'l cTaTt i 'l Законv УкраТни "Про очищення влit,]{и" псlвi,,{омляю. що заборони,
передбачеtti частиноtО,l,ретьоЮ або четверТою cTaTTi l Закону, не ,Jастосов),ються щодо мене.

Надаю згоду на:

про\од)I(ен ня llсllсвiрки:

оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни "Про очищення
Влади'!.* 

*

!одаток: копiт, засвiдченi пiдписом керiвника кадровоi служби i скрiпленi печаткою:
cTopiHoK паспорта гро]vlадянина Украiни з даними про прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу
паспорта та мiсце реесr-рачii;***
деюпарацii' про майно. Доходи' витратИ i зобов'язаНня фiнансоВого каракте ру за20 /?piK;***
докуN,IеI]та, що пiдтвер-l;,Iiус ре€страцiю у fieprKaBHoMy peccTpi фi:зltчних осiб - платникiв податкiв
(сторiнки паспорта гро\,Iадянина Украiни - для особи, яка через своI релiгiйнi переконання
вiдьtовлясr-ься вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ кар гки плаl-FIика податкiв та
повiдоь,tи.llа про це вiдt,lовiдному контролюючому органу i мае вiлttовiдну вiдпriтку у паспортi
громадянина Украt'ни).'. * *

lz'
ф!_ с,ер,z,r; 2015; ,_/r, +rr

т"й-

*Заява пишеться особою власноруrно.
**Не надасться згода на оприJIюднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування
на яких становить державну таемницю.
***Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з ypaxyBaHIUIM вимог Закону
УкраТни "Про захист персонаJIьних даних".

{fоdаmок I в реdакцii Посmановu КМ М 1б7 Bid 25.03.2015}

я та lttl батькtlвi особи)



Щодаток до Закону Украiни
"Про засади запобiгання
i протидii корупцiТ''
вiд7 квiтня 201l року
J\9 3206-VI

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

за 2014 piK

Роздiл I. 3агальнi вiдомостi

2. Мiсце проживання:

3. Посада:

е-uazИy&+

2.r-оцх9"zх-лk-t: t"a."-a; о".еваюj

4. Члени сiм'l'декларанта:

_-_---_--_-_-___..-_-__-.-.i

Прiзвище, lнiцiали, дата народження
Ресстрацiйний ноJйер обл jKoBol картки

платниhа податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украi'ни

(поцlтовий iндекс, район, населений пункт, вулиця, номер: Оудинку, *оЁiiу"у,-*чuрirрй

Стулiнь зв'язку

4р.lд 4'r- фr*ааiаr- Р.ал

)
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'|:' 7



Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6.j

7.

tv 
l 

дч^:д Dlл бIлчу,}кеFiня рухоМого та нерухомого майна . 
- 

i

17. l дохiд вiд провадження пiдприсмницькоi та незалежноi. j * i - -j

професiйноiдiяльностi , --- i

''ЁЁг"iдвiдчyжeнняцiнниxпапepiвTакopпopатИBнИХ

19. ; дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо ; j

20 
11НШlВИДИДОХОДiв(незазначенiупозuцiях6_19) ; - ] . --i

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciM'l

33ул.lна cvмa суку..1ного доходу, гривнi, у т. ч.: 
i

заробiтна плата,,,,";-;;;;;;;;;;;;;.;;;;;,--;;;;;;;;;j
!"#"",:::jl.|:чзРа"у вiдповiдно до' уrо. rЁуд"r"r" 

;аоО цивlльно-пРавового. договору (KpiM 'ёuплаm, 
;зазНаченчх V поэlrl ricY 7 R| |

JЬ^С/6ё j& !lt}B, _В9

/J6-o у/ 05 ' ч/rFа6, б в

2

дохiд вiд викладацькоI, науковоТ i творчоТ дiяльностi,медичноТ практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвськоi

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацii.майнових прав iнтелекгуальноl власностi

дивlденди, проценти 9lB/,7?
матерiальна допомога



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

Назва краiни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

21.

22.

В. Одержанi (HapaxoBaнi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'l'декларанта

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

--)

a



Роздiл lll. Вiдомостiпро 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. 3емельнiдiлянки

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краiна, адреса)

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно



Б. Майно, rцо перебувае у власностi, в орендiчи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

29. j 3емельнiдiлянки

/t a+L

:

будинок

30.

3,1.

32.

33.

34.

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'9кга (краТна, адреса) Загальна площа (кв. м)

]:--

Житловi будинки
\

Квартири

/

Гаражi
/-

lнше нерухоме
майно



Розд]л lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Перел i к

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ом цилiндрiв двигуна, куб, см, лотужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см;

35.

36.

37.

38.

39.

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придба н ня

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

Автомобiлi
легковi

<-ъ

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншi засоби

(.-_



Б. ТранспоРтнi засоби, що перебуВають У власностi, в орендi чи на iнrдому правi
користування членiв ciM'T декларанта

40,

}"---_.-__"""-_______--,_-

41,

42.

43.

ц,

Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двигуна, кВт. довжина, см)

PjK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

|-

Повiтрянrсудна 
i
i

i

j

i

]

lншiзасоби i

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

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

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т, ч.:

47.

48.

49.

50.

i

SZ.H5

53, i РО
: Kal

lop

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

51.

ii,/i /-
|.ri
' -_-"a_-i i

i-/: !/; :

|,/i :|/i i: (-___------+--- i

у тому числi за кордоном

, Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

, придбаних у звiтному роцri :Y_:]Ё,у"","""l^,l ".:: : :у_lY] I у_:1l
i

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

членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнзлlнз :зрJi9т: цi:l : 
их lалерiв

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

в

Перелiк Усього

/t*rцr В
б&лоа4r JaM

вкладених у звiтному рtэцi



о

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

м.

55.

56.

57.

58.

59.

. Пог
;- - --

l Пог

1 
(кRс

i 1*_,

60.

6,1.

62,

63.

64.

i ъ

Перелiк фlнансових зобов'язань Усього у Tolvy числi за кордоном

flобровiльне страхування

-..--"----------"__--_ -__-__,;

I

i

-

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань у тому числi за кордоном

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiт вiдомостей

O/ с/-"-/ -.---- ./ ----------.--

(пlдписи

Недержавне пенсiйне забезпечення )
Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

a-
Усього

flобровiльне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах llltV майна

Погашення основноl' суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)


