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Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидii корупцii"

вiд 7 квiтня 2011 року
N9 3206-vI

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

за 20 ,Ж, piK

1 \ Рrс-ьqч^ В,*t Ё

(ПРi3вице, iм'я, по батьковi, реесrраЦйний номер облiкоюТ картки матника податкiв/серiя та номер паспортil rромадянина Украihи - демаранта)

2, Мiсце проживонняl ц r)

(поtчтовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири дешаранта)

3, Посада: u{

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

4. Члени ciM'T декларанта:

Сryпlнь зв'язt<у Прiзвище, iнiцiали, дата народкення
Реоотрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiЫ серiя
та номер паспорта rромадянина УкраТни

Сt,tи Нс<АКэВ еЬЁ.r. сt iP. r,t
,
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Роздlл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанl (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6.

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

7

8.

9.

{0.

11.

12,

13.

14.

,l5.

16.

17.

18.

19.

20.

Сума одер}€ною (нараховsноrФ доходу
Перелlкдоходlв

декларанта членiв ciMT

8€ю
заробhна плата, lншi виплатита винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанry вlдповlдно до умов трудового
або цивiльно_правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх ч позuцiях 7, 8)

8{cD
дохИ вh викладацькоТ, науковоТ i творчоI дiяльностi,
медичноТ практики, lHcTpylcopcbKoT та суддiвськоТ
прапики iз спорry

I.l

авторська винагорода, iнlлi доходи вИ реалiзацiТ
майнових прав iнтелепуальноI власностi

дивlденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

алlменти

спадщина

сграховi виплати, cTpaxoBi вiдtllкодування, викупнl
суми та пенсiйн]виплати, шо сплаченiдешаранту за
договором Gграхування, недержавного пенсiйного
забе9печення та пенсiйного вкладу

дохiд вИ вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вh провадження пiдприемницькоТ та незалежноТ
професiйноТ дiяльносгl

дохh вИ вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

дохiд вh передачiв оренду (строкове володiння таlабо
корисгування) майна

iнtл]види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)

\9

*/



Б. Одержанi УкраТни декларантом

Назва краiни

Розмlр доходу ].

в lноземн|й валютl порврахованоrо у rривнl

__ '---

-ёё*
;.:,rl:,.] .

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciм'T декларанта

Назва краlни

Розмiр доходу

в lноземнiй валютl . .. п9р9раюванOiо у гривнl

ъ",.

...,''.-

:i'] i,:, ], ,'.',---
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Роздiл lll. ВИомостi про нерухоме майно
А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iнщому правi корисгування декларанта,та витрати декларанта на придбання такого майна або на корисгування ним

23.

24.

25.

26.

27,

28,

Перелiк о6'епlв мiсцезнаходження о6'екта (Kpaiнa, адреса) 3аrмьна плоца

(кв. м)

Сума витрат (rрн) на

придбання

у власнiсть

оронду чи

на iнше право

користування

Земельнiдiлянки \л

l_
Житловiбудинки

.---ъ-,
i

-ý

., :]

Квартири

,j'l:': ],j,.|

Гаражi

_,

lнше нерухоме
майно

€-_-->

.-<\-

.-
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Б. Майно, що перебувае у iнtлому правi користування

зl

32,

34.

Перел!к об'еп|s Мlсцезн8ходження об'екта (краТна, адресе)

3емельнiдlлянки

Житловiбудинки

_^

, I l,": ]:l , ; ], ]i;:l. 1.,

Садовий (дачний)
будинок
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А. Транспортнi засоби, шо перебувають у власностi, в орендi чи на iнtлому правi користування
декпарантаl та витрати декларанта HaiX придбання (користування)

35.

36.

37

38.

39.

Перелiк

транспортних засобlв

Марка/модоль

(о6'ом цилiндрlвдвигуна, куб. см, поlпкнiсгь

двиryна, кВт, довlкина, см)
PlK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у шасн|сть

0рендучи ,

на |нше право

корисгування

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

---

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

]ншiзасоби



"l

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у
корисгування членiв

40.

41

42.

Перелlк транспортних засобlв
Марка/модоль

(об'ем цилlндрlв двиryна, куб. см,

поryжнiсть двиryна, кВ1 довlкина, см)

PlK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

-"

Воднl засоби

. l,,,,. i!,l,.,. ,_,.1,1 :

Повiтрянiсудна

lншiзасоби



в

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

А. Вшади у банках, цiннi папери та iнtлi
декпаранта, та витрати декларанта

активи, що перебувають у влаоностi
на придбання таких аrсивiв (грн)

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Б, Вклади у банках, цiн

5{.

52,.

53.

Перелiк Усього у тому числl за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iHших
фiна нсових у т

+*_*_ ---__ъ-

вкладених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (сшаденого)
капiталу товариства, п iдприемства,

у т ч , Jl .l;

внесених у звiтному роцi

Перелiк Усього у тому чисlti за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна Ёартiсть цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдприемства,
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роздiл vl. Вiдомостi про фlнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56,

57.

58.

59.

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

60.

6,t.

в2.

63.

64.

Перелlк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

.Щобровiльне страхування ъё
Недержавtlе пенсiй не забезriечення

Утримання зазначеного у ЬЬздiлах |ll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв эа позикою
(кредитом)

]ншi не зазначенi у роэдiлах lll-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'язань Усьоrо у тому числl за кордоном

flобровiльне сграхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

.Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погаrлення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

.д

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй .ЩешrарацiТ вiдомостей

,,?-Q,.: og
'о 

J' ' р,
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Примiтка. l, [ешарацЙ заповнlоеться i подаеться особами, зазначеними у rryншi 1 i пiдгlунктi "а"
rryнкц' 2 частини першоi cTaTTi 4, та особами, зшначеними в абзацi першому чаOтини першоi статгi 1l
Закону Украihи "Про засади запобiгання i протидii корупцii". При цьому особами, зfrtначоними в абзацi
першому частини першоТ статгi l1 цього Закону, вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескЬ) у декларацii не
зазначаються.

2.,Щешарант заповнюс лекларачiю власноручно чорнипьною або кульковою ручкою синього або
чорноrc кольору таким чином, що забозпечуе вiльне читання внесених вiдомостей.

3. У позицii l у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, спочатку
зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якщо декlrарант через своi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття реестрацiйного номера
облiковоi картки IuIатника податкЬ та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це
вiдмiтку у паспортi громадянина Украihи, - у декJIарацii зазначаються серiя та номер паспорта громадяниЕа
Украiни.

У разi якщо HtrlBa адмiнiстративно-територiшrьноi одиницi (адреса житла) зазна.ла у звiтному роцi
змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Украihи - декларанта, - зазначаеться також Hanвa станом на
дату заповн9ння лекларачii'.

5. У позицii 3 зазначаеться займана декпарантом посада або посада, на яку претёндуе декпарацт.

6. У ПОЗИЦii 4 ЗаЗНачаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого .rч."""r пЬршоi cTaTTi 1 Закону
Украihи "Про засади запобiгання i протилii корупцii".

7. Цiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиЦiях З7 , З8, 42 i 4З

8.У разi вiдсугностi окремих вiдомостей у вiлповiлному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

l0. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 2112 i полi "у тому числi за кордонOм" у позицiях
4544 зазyачаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдноi iноземноI в.uIюти, установлсним
Нацiональним банком Украiни на день проведення фiнансовоi операчii'.

11. Поле "сума витрат (грн) на прlлдбання у власнiсть/оренду ч}1 на iнше пваво хоаrяq,-зэ.rаш" з

=;;:*;:igаlээ ;:-j+: эьtr .-=:===_t э. Еr ..lF=_ 

= 
j,, i: j.; l* :;д;п:а еi =ti:;JrrЕ: +* = 1-- t#вЁ.а-# - -Е.-.+ ,;,,.; Ё.".ffiч G ffi-,,*. *.Е-':с.re-

:!i. ts -*э* '}псъого'та } тэq *,=='эд !cЁp.&T;+c,l*" 1 ;*э.=iчх 45ёi зазязчlз€тъa* risЕ= =*сецзання
ftJ{ýb r'rлrtж фirвrrсовIg( ),стано& тсщi*тts,лl]ifрrlсuств, органiицiI-r mЩо, 3 якImrlr )[ jfЕ]aF}iТjt чя ъвнiв йоm

cirl'i наявнi вiдповiднi вiдносини.

12 ,щостовiрнiсть внесених до декларацii вiдомостей засвiдчуеться пiдписом декпаранта та

зil}начснням дати ii заповнення.

1з. БланкИ декларацii виготовляЮться у визначеномУ Кабiнетом MiHicTpiB Украiни порядку.

14. У разi якщо суб'еrо декпарування не Moxte одержати iкформаuiю про майно, доходи, видатки та

зобов'язання фiнансового характеру члена ciм'i, якого мобiлiзовано вiдповiдно до ука:}у Президёнта

чкратни, пекirарачiя за 2014 pik зчпоъ"юсться без урахування iнформаuii невiдомоi суб'екry декларування,

У такому разi суб'ект декларуваншI разом iз декларчцiею подае пояснюваJIыry записку довiльноi форми, в

якiй зшнача., 
"ni 

.ч"Б 
"arйцiТ 

декларачii nu .unbun.ni, та поясшос приlIини iх незаповнення, Суб'ект

декларування зобов'язаний подати уточнену декларацiю за.2014 piK не пiзнiше 30 робочик днiв з моменту

у.у"й" обставин, якi перешкоджаJIи йому одержати необхiднi данi,

{!емароцlл iз змitсапа, 0шесеп,иl.. зzldtlо iз \акоtmлru ,Itг!! 224-VII вid 14,05.2013, ль 406,VII Bit

04.07.2013, J{b 610-VIII вid I5.07.2015}

l

J



ук}АIнл
ýЕчЕрськл рлйоннд в MIcTt ки€ýI

дýикАзж ддмIнIстрлцIя
вуа, М. Oмýrияýаrtts-ГIамевкa' lý. и, К*'iэ, 0l010,:еr. {0]И} ?80-89_12 фахс t0rИ) З8040-96

e-mail: 1etter@cclrrdabgýv.tв, wеЬ-саfл; pechcrBk.hicveity,gov.u4 юд €ДРýОУ ]7rЮ!?0€

1э

е}
Ф

77.7g.2019 1о5/01-22м/в-270
lýгý

MiнicTepcтзo юстиuii YKpaihK

IIОВIДОМЛЕННЯ
ýр0 початок проходжеýпtr перэвiркrl вiдомостей

17 жовтня 2019 року в Печерськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрацiт розпOчато проведsнýя перевiрки щодо Носапозськог0 Максима
Ва"lrерiйовнча, який працюе старшим iнспектором вiддiяу контролю з8
благоустро€м Печерськоi районкоi в MicTi Киевi державноТ qдмiнiстрацii та
претендус на посаду головного спецiалiста цьог0 эк вiддiлу.

Керiаник апарату Олена ДОНЕЦЬ

Любов Сuнпк288-74-97


