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MiHicTepcTBo юстицii УкраТни

ПОВIДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевiрки вiдомостей

16 травня 20119 рок в Печерськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрацii розпочато проведення перевiрки щодо .Щроваля Ростислава
Васильовича, який працюс старшим iнспектором вiддiлу контролю за
благоустроем.

Керiвник апарату Олена ДОНЕЦЬ
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Додаток
до Закону Украlни

l'Про засади запобiтання
i протидi1 корупцiL''

вiд 7 квiтня 2011 року
Ns з206_чI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобо_в'язання фiнансового хараперу

за 20{,8..,, piK

1 4о аь ц( С\Сrл \

(прlзвице, lм'я, по батьковl, реострацiЙний номор облiковоI картки платника подаrкiв/серlя та номер паспорта грмадянина УкраТни - декларнта)

2, Мiсце проживання

(поштовий lндекс, область, район, населений пункr, вулиця, номер: будинку, корпусу, квертири декпsранта)

r\
, --:-- -\ ,--\,--

{)-\,{

роздlл l. 3агальнi вiдомостl

4. Члени ciM'T декларанта:

Ступiнь зв'язку Прiзвице, iнlцlали, дата нарOдження

Реострацlйний номер оOлlковоl картхи
платника податкiв/ серiя

та номер паспорта rромадянина УкраIни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6.

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

7.

8.

о

,l0.

11.

12.

13.

14.

15,

16,

17,

t8.

19.

20.

Перелiкдоходlв

Сума одержаного (нарахованоrф доходу

декларанта членiв clM'T

,81()ltS 4 асцэ оо

заробiтна плата, iHtlli виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларенту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно_правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх у позuцiях 7, 8)

дохiд вИ викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,
медичноТ практики, iHcTpytcopcbKoT та суддiвськоТ
препики iз спорту

авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiэацil
майнових прав iнтелекгуальноТ власностi

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

допомога по безробiттю

алlменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдtлкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченiдешаранту эа
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноi
професiйноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
прав

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

iншi види доходiв (не зазначенi у позчцiях 6,19)

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

21

Назва краТни

Розмlр доходу

в lно!омнiй валютl перOрахOванOrо у Фивнl

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T дешаранта

22.

Назва краlhи

Розмlр доходу

в iноrэмнiй валютl порерахованоrо у rривнl
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Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

2з,

д.

25.

26.

27,

28.

Перелlк об'опlв МiсчезнахOдження об'опа (краlна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума виФат (Фн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на lнцJе право

користування

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнще нерухоме
майно
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Б, Майно, що перебувае у власностi, в
членiв ciM'T

орендi чи на iншому правi користування
декларанта

29.

30.

31

32.

33.

34.

Порелlк об'октiв Мiсцознаходtкення об'опа (краТна, адреса) 3агальна площа (кв. м)

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно
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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 1Х придбання (користування)

35.

36.

37

38.

39.

Перелiк

транспортних засобlв

Марка/модель

(об'ем чилiндрiв двигуна, куб, см, потркнlсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PlK випуску

Сума витрат (rрн) на

придбання

у власнiсrь

оренду чи

на iнше право

користування

Автомобiлi
легковi

ЬNБWсо. ее (,(. 2oos
/ 1$,] 

,

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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Б. Транспортнi засоби, що перебуВаютьУ власносгi, в орендi чи на iншому правi
корисгування членiв ciM'T дешаранта

40,

41

42,

43.

ц.

Перелiк транспортних ýасобlв
Марка/модель

(об'ем чил|ндрlв двиryна, куб, см,

пот}окнlсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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Роздiл V. Вjдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнцliактиви

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
декларанта, те витрати декларанта на придбання таких аlсивiв (грн)

45.

46.

47,

48.

49.

50,

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, цо перебувають у власностi
членiв сiм'I декларанта (грн)

51.

52.

53,

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

GyMa коtлтiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:

вкледених у звiтному роцi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статугного
капiталу товарисгва, пiдприе
органiзацiТ, у т. ч.:

(складеного)
мства,

внесених у звiт1-1ому роцi

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Сума KotuTiB на рахунках у банках та iнtllих

фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугн
капiталу товариства, пiдп
органiзацiТ

tого (сшаденого)
риемства,
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

ý5,

56.

57.

58.

59.

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

60.

6{.

02.

63.

64.

Перелiк фlнансових зобов'язань Усього у тому числl sа кордоном

Добровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V мейна

Погач:ення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lнщi не эазначенi у роздiлах lll-V витрати

Перелiк ф|нансових зобов'язань Усьоr0 у тому числl 9а кордоном

Добровiльне сграхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правил зазначених у цiЙ ДекларацiТ вiдомостеЙ

, 8{ zo0-.._.p.,
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Примiтка. 1. ,Щеrшарачiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у rryшстi 1 i пiдrryнrстi "а"
гrункту 2 частини першоi cTaTTi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини першоi cTaTTi 1l
Закону Украiни "Про засади запобiгання i протидii корупцii". При цьому особами, зазначеними в абзацi
першому частини першоi cTaTTi 11 цього Закону, вiдомостi щодо витрат (вклалiв/внескiв) у декларацii не
з€вначаються.

2. Щеrшарант заповнюс декларацiю власноручt{о чорнильною або кульковою ручкою синьою або
чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання внесених вiдомостей.

З. У позицii 1 у разi, якщо декJIарантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, спочатку
зазцачаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дуя(ках - попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.

Якщо дек.парант через своi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття реестрацiйного номера
облiковоi картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це
вiдмiтку у паспортi громадянина УкраiЪи, - у декларацii зазначаються серiя та номýр паспорта громадянина
Украihи.

4. У позицii 2 зазначаються вiдомостi щ9до мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на кiнець
звiтного року.

у разi якщо нmва адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса житла) зазншIа у звiтному роцi
змiни, що не вiдобрах<ено у паопортi громадянина УкраiЪи - декJIаранта, - з&lначаеться також HtrtBa отаном на
дату заповнення декларацii.

5. У позицii 3 зазначаеться займана декпарантом посада або посада, на яку претендуе декпарант.

6. У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзаlry десятого частини першо'f cTaTTi 1 Закону
Украi'ни "Про засади запобiгання i протидii корупцiТ".

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зfflначаються лише у позицiях 37, 38, 42 i 43.

8.У разi вiдсутностi окрýмих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансоDих сум заокруглюються до гривнi.

l0. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях Z|12 i полi "у тому числi за кордоном" у позицiях
45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдноТ iноземноi ваJIюти, установленим
Нацiональним банком Украiни на день проведення фiнансовоi операuiТ.

1l. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право користування" у
позицiях 2З18,35{9 i поле "усього" у позицiях 46,48,50, 56, 59 i 62 заповнюеться, якщо ptuloвa
витрата (вклад/внесок) по кохснiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевиIцуе
80 тис. гривень.

lll. У ПОЛях "Усього" та "у тому.rислi за кордоном" у позицiях 45-64 заэначаеться повне найменування
банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприемсlв, органiзацiй тощо, з якими у декпаранта чи членЬ його
ciM'i наявнi вiдповiднi вiдносини.

12. ,Щостовiрнiсть внеOених до декларацii вiдомостей засвiдчуеться пiдписом декпаранта та
зzвначенням дати ii заповнення.

13. Бланки декларацii виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB Украiни порядку.

14. У разi якщо суб'ект декJIарування не може одержати iнформацiю про майно, доходи, видатки та
зобов'язанця фiнансового характсру чпена сiм'i, якого мобiлiзовано вiдповiдно до укaву Президёшта
УкраiЪи, декларацiя за20|4 piK заповнtоеться без урахування iнформачii невiдомоi суб'екry декпарування.
У такому разi суб'ект декларування разом iз декларацiею подас пояснювirльну записку довiльноi форми, в
якiй зазначае, якi саме шозицiТ декларацii не запов}Iенi, та пояснtое причини ik незаповнення. Суб'ект
декларування зобов'язаний подати утоIIнену декларацiю за2014 piK lte пiзнiше 30 робочих днiв з моменту

усунення обставин, якi перешкоджzши йому одерrкати необхiднi данi.

{Щемарацlя iз зMltlaltoll, оuесепнлаа. оеldпо lз 3акоttолtu М 224-1/II 0t0 14,05.2013, М 4OЬVII Bl0
04.07,2013, М 610-VIII Bi| 1 5.07.201 5}


