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Додаток 1

до Порядку
(в редакчiТ постановИ Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. N9 167)

(tn nnrr-,".ёz,/L-c-z- €?-ё-а,d{ё>!rа /uё1',:',._
l-€дtz,tr",rr-оп, z-а>zэвэВr ?>.т:'Рr Б,а,

(найменування qrцу.дr."да tlрiзвише. iпr'гiа fro батьковi керiвника

ор.о"у оЬо .оrо"" .улу вiдповiлно до Llас,l,и}tи че,rвер,r,оi cTaTTi 5 Закоrrу УкраТни
,.про очrul.rня влади"/виrrtа квалiфiкачiйна кол,tiсiя сlлцiв украiни _ для особи. яка

виявила баяtання с,гати су,t.rсю)

зАявА*
про проведення перевiрки, передбаченоТ

Зiконом УкраiЪи "Про очищення влади"
/,|,/а

Ус. Cz, rr-r r,,n i kёс{-z)сzЕZ,о
(lrрiзвише, iIчt'я та по багьковi)

вiдповiдно до cTaTTi 4 Закону Украiни "Про очищення влади" повiдомляю, що заборони,

передбаченi частиноtо третьою або четвертою статгi 1 Закону, не застосов\lються щодо мене,

Надаю згоду на:

проход)l(ення пе;,'свiрки:

оприrlюднення вi,цtlрIостей щодо себе вiдповiдно ло вимог Закону УrtраТни "Про очищення

ВЛад7". * *

додатсlк: копiт, зllсвiдчеt-лi пiдписом керiвtлика кадровот слу;ttби i скрiпленi печаткою:

cTopiHoK llаспорта гр11\lа,|lянина Украiни з даними про прiзвище, iлl'я та псl батьковi, вида,lу

паспорта та mtict]e реt,с t рацiТ;***
/UpiK;

документа, що пiдтверджуе роестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв

(стБрiнки паспорта .рЪruл"""па Украiни - для особи, яка через своi релiгiйнi переконання

"iдrЪ"пп.rо." 
uiдпрrИп"Й ре€стр;цiйного номера облiковоi картки платника податкiв та 

|

громадянина Украiни). * * *

.,/ý cy?ly lzzz:420,6.

*заява пишеться особtltо власноручно.

**lIe tlада(]ться згода lia оприлюднення вiдомостей rцодо осiб, якi зайп,tакl,гь посади, перебування

на яких становить дерrliаt]ну тасмI{ицlо,

***Персоttапьнi данi tltillобляюТься, зберiгаютьсЯ та поширЮюl,t,ся з ура\ування]vI виN,Iог Закону

УкраТни ''Гlро захист г|ерсонzUIьних даних",

{fоdаrпок 1 в реdшкцii Посmановu Км ]|ft 167 Bid 25.03.2015}
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Додаток до Закону УкраТни
"Про засади запобiгання
i протидii корупцii"
вiд 7 квiтня 2011 року
Ns 3206-VI

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

за 2014 piK

Роздjл l. 3агальнi вiдомостi

1

/)
*j2z,ac-FiZlz-q J2ZaU"",,c.{2n J,o,z

""""" ----,i;_*,::,::
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Реестрацiйний номер облiковоi картки

платника пJдаткiв/ серiя
та ноIfiер паспорта громадянина Украiни

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

l 4-{-}z -е >-k:"z-e-,z^

Члени ciM'T декларанта:

Ступiнь зв'язку

i
zlczz;Z ч 3*ur-*ол,dд2, 3,Ъ

r',,;\-
7rz-;*rz> .,,%-n*Xooont }r:l

L
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,l3.

14.

15.

,l6.

17.

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

llерелiк доходiв

Сума одержаного (пitрахованого) доходу

деклаl]анта членiв ciM'i

Загальна сума сукупноlо доходу, гривнl. ут. ч.. , l'i ,, У,>-. ', 
,..,, 1| З.)"зl

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного

i забезпечення та пенсlйноlо вкладу

6.

7.

10.

11.

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у позчцiях 7, 8)

ь;5а9"/ ,Я53 8}r'

дохiд вiд викладацькоl', науковоТ i творчоi дiяльностi,
медичноТ практики, iнструкторськоI та суддiвськоТ
практики iз спорту

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових прав iнтелектуальноТ власностi

дивiденди, проценти ', ,/'i-r//'
матерiальна допомога

ДарункИ, призИ, виграшi ,r-i:/?,. z_z_ с c,7t_ 2, } 59
допомога по безробiттю

алiменти

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ
професiйноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

iншi види доходiв (не зztзначенiу позuцiях 6-19)

19.
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

21.

22.

Назtsа Liраiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

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

-"""}:,



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.

i""

Житловi будинки 
]

: -- --
i

i Квартири 
|

\j

27.

28.

Перелiк об'октiв lV]iсцезнаходження об'екта (KpaiHa, адреса) 3агальна площа

(кв, м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на jнше право

користування

r
I

24.

25.

26,

,]

Гаражi

lнше нерухоме
маЙно

1 ---,



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

30.

'

Земельнi дiлянки
.'

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

:; **qi Чэ,,,ч

33,

членiв ciM'T декларанта

29.

32.

34.

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (Kpajнa, адреса) Загальна площа (кв. м)

,---'

-,--?

Гаражi

(



35.

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на iХ придбання (користування)

36.

37.

ii,i,,'iiii, ,i:
iiiiiiii;iii:iiii:
;i!i:iАвтомобiлi i : i iji:lii

iiiiii(спецiальнi) i i ", i iiiii
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iiji i:iii;::ii::
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iIi
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Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об cLl цилiндрiв двигуна, куб, см, поryжнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбаi]ня

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

Автомобiлi
легковi

,]
:(

38,

39.
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Б. Транспортнi эасоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

i

ii :.,
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iii,,
j

jj:,,
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41. i Автомобiлiвантажнi i ,' i
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i Повiтрянiсудна i i

itj|/i|,Ji
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Перелiк транспортних засобiв
Марка/модель

{об'ем цилrндрiв двигуна, куб, см,

потужнiсть двиryна. кВт, довжина, см)

-l#B



45.

46,

47.

48.

49.

i
i вклад(

ij HoMiH;

i-*---
! придбt
i----------"*
l

i Розмiр
i капlтаJ
i органla
l *--
i внесен50.

роздlл 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 аrоивiв (грн)

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, tцо перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

51. Сума коштiв на рахунках у
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)

банках та iнщих

52.

53.

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдп риемства,
органiзачil, 

.у 
т_ ч::

у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.: -,-"***--:7/

,/

Перелiк Усього

----:7
..a/



60.

6{,

62.

63,

64.

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

i лOuровlльне страхування 

-*,---i] Недержавне пенсiйне забезпечення , i.u"
!ij Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна i ""', i

i;
, 

Погашення ocIoBHo] суми по:l/к, (*р"дlу] i -- j*----
Погашеннясумипроцентiвзапозикою : ,.l 1 :

' (кредитом) , .-, J'
:

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

Перелiк фiнансових зобов'язань
у тому числi за кордоном

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне_ 9lр_ах_у_вання j

Н9лержавн"п"п"lИ1".;;;;;Ы i

I

Утримаlня зазначеного у роздiлах lll-V майна i
i ""l" j

i

."'

3асвiдчую правильнiсть зазначених у
, ,1 . ,,' ,'_-. i, 'L

,,.' :r Z '
,/ i- 

/

цiй !екларацiТ вiдомостей

49" 2о /о 
р.

fl обровiл ьне страхуван ня

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

lншi не зазначенi у роздiлах Ill-V витрати


