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1. тИп дЕкЛAPAЦII ТA звlтHиЙ пЕPloД

Кaндиtaтa нa пoсaдy

oсoби, yПoвHoвa}Ке}1o. i  нa викoнaння фyнкцiй дepжaви абo мiсЦeвoгo

сa N4o BpЯДyвaння (oxoплюс пoпeрeдн i Й piк)

2016

2,1'  lHФoPMAЦlя

Пpiзвищe:

ТATЧИH

|м'я:

ТЕТЯНA

п Po сУБ.eкТA ДЕI(ЛAPyBAH HЯ

Пo бaтькoвi (зa нaявнoстi):

ПЕTPIBНA

ПoдaткoвиЙ HoMep:

[КoнфiденцiЙнa iнфoрмaцiя]

!атa нapoджeнF{я:

[Кoн фiдeн цiЙнa iнфopMa Цiя]

3 a p eс c mp o вa I]e мi c цe П p Фкu вa нHя :

Кpa.iнa:

Укpa.iна

ПoштoвиЙ iндeкс:

[КoнфiденцiЙнa iнфopмaцiя]

Miстo' сeлИщe ЧИ сeЛo:

Byлиця:

Ч;;;;";;;7Ц;;;;; ' 'цькиЙ paЙoн / Biнницькa oблaсть / Укpаi 'нa

[КонфiдeнцiЙна iнфоpMaцil l
l loмeр бyдинкy:

[КoнфiдeгrцiЙнa iнфopмaцiя]

Hoмep кoргiycy:

[КoнфiдeнцiЙнa iнфopм1шi1J

Нoмep кBapтИpИ:

[Кoнфiдeнцiйнa iнфopмaцiя]

tVIicцe фaкrnuннoeo npo}I{uвaння a6o пoulmoвa adpeca, нa яку Нaцioнaльнe aеeнmсrnвО з fiun1aНь

зaпo6iеaння кopупцi,i мo>кr нadсuлamu кopecnoнОeнцito cу6'екmу deклapувaння:

Збiгaсться з мicцeм peecтpaцi. i

Micцe poбomu:

Miсцe poбoти aбo пpoxoджeHHя слyжби (aбo мiсцe мaЙбyтньoТ poбoти ЧИ flpoxotЖeHня слyжби длЯ КaнДИДaтtв):

Чeнeльницькa paЙoн н a ДepжaвHa aлм iнiстpaцiя

httрs:/lрubl i с'naz k.gov.ua/deсl arationid4BaB0Bf. ba6Е'4aас.9e3f. 86552сb728a9
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Зaйманa пocaДa (aбo пoсадa, нa ЯКy пpeтeнДyстe як кaндидaт)i

Гoлoвний спeцiaЛiст з пИTaнЬ пepсoнaЛy aгrapaтy Чeнeльницькo.[ paЙoнHo.iДepжаBHol.aДMiHiсТpаЦ

!(ameeopiя nocaёu (зanoвнimЬ, яI|щo цe вac cmocуemься):

Тип пoсaди:

Пoсaдa дepх<aвнoT олyжби

Кaтeгoрiя пoсaДИ:

Чи вiднoоитeоЬ вИ дo слyжбoвиx oсiб, якi зaймaють вitпoвiдaЛЬHe тa oсoбливo вiдпoвiдaЛЬHe стаНoвИщe,

вiдпoвiднo До стaтгi  50 Зaконy УкpaТни ..Пpo зaпoбiгaння кoрyпцi. i ' '?

t-li

Чи нaлe>китЬ вaшa пoсa.цa дo пoсaД, nOB'язaHИX з вИCoКИМ рiвнeм кopyпцiЙниx pизикiв, зг iДцо з пepелiком'

зaтBe рlq)кeн и м НaЦioн aЛЬH И M a гeHтстBoM з п Ита НЬ зa п oбiгa н ня кopyп цii.?

Нi

2.2. i}-lфOPMAЦIЯ ГlPo ЧгIЕF||B сllш,Т сyБ,сктA ЁЦЕКЛAPУBAI.|l-|я

Члeнами оiм'. iсyб'eктa дeКЛapyЕ}aНHя о: oсoби, якi пepeбyвaютЬ y шлюбi iз сyб'ектoм ДeКларyвaНHЯ
(voлoвit</дpyжинa), F{eзaлeжHoгo вiд тoгo, ЧИ вoнИ прoжИвaЮтЬ спiльнo; дiти, y тoмy vислi повнoлiтt l iд iти'
бaтькИ, oсoби, якi  пepeбyвaють пiд опiкою i  п iклyвaнням, iншi oсoби, якi  спiльнo npoЖИвaЮть, пoв'язaнi
спiльним пoбyтoм, МaютЬ взaомнi пpaвa тa oбoв'язки iз сyб.сктoM дeклapyвaнНя (кpiм oсiб, взaомнi ПpаBa
та oбoв.язк|А як|Ах нe МaЮтЬ xaрaКтepy сiмeЙниx_ нaпpИКЛaд, oсoби, щo спiльнo opеHдyЮтЬ >китлo), У тoMy
числi oсoби, якi опiльно г lpoжИвaЮть iз сyб'ектoМ дeКЛapyвaнHя, aлe нe пepeбyвaютЬ з l . .1ИМ y шлюбi.

3в.язoк iз сy6,сктoм Пpiзвищe, iМ'я, пo 
.  

-^^..^дeклaрyвaнHя бaтькoвi 
Гpoмaдянс.твo l . loдaткoвий нoмep

чолoвiк Пpiзвищe: Тaтчин Укpa. iна lКонфiдeнцiЙнa
Iм'я:Яpoслaв iнфopмaцiя]

Пo 6aтьковi: Ceoгiйoвич
!aта нapoд)кeння:

[КoнфiдeнцiЙнa
iнфopмaцiя]

\

,Wфffi@fu

сИtl

3" oБ,сКтИ HЕPУXoMoсTl

Cyб'скт д- leКлaрyвaI{Hя пoвИHeН зaдeклapyвaти всi oб'скти HepyХoМoстi,  щo HaЛeжатЬ йoмy aбo чr lеl . iам Його
сiм' i  нa npавi власнoстi ,  знаxo.ЦятЬся y нИХ B opeндi чи нa iнuloмy пpaвi КopИCТyвaнHя, нeзaЛежно вiд
фopми yкЛaДeння ПpaвoЧИHy, внаслiдoк яt<oгo нaбyтe TaКe npaBo. l- .[e вклюнaс тaкi о6'скти нepyxомoстi,
3eМeЛЬН3 дiлянка, х<итлoвий бyдинot<, квapтИpa, oфiс, сaдoвиЙ {дaяниЙ) бyдинoк, гаpах<' iнuзe.

httрs://рuiэ| i с.nаzk.gov.uЫdeсl агati orVd4BаBOBЁ bа6b.4aaс-9e3f.B6552сb728a9 2J1

Пpiзвищe: Татчин
lм'я: Кipiл

Пo 6aтькoвi:
Яpoслaвoвиv

flaтa нapoджeння:
[Кoнфiдeнцiйнa

iнфopмацiя]

УкpaТнa [КонфiдeнцiЙна
iнфopмaцiя]
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3aгальнa

iнфopмацiя

Bид oб,скта:
ЖитлoвиЙ бyдинoк

flатa нaбyтгя
пpaвa:

З1,12,2016

Загaльнa nлoщa
(м,):
86,1

РeсстpaцiйниЙ
HoI\neр:

[КонфiдeнцiЙнa
iнфoрмaцiя]

Прiзвищe: тAТЧИH
lм,я: ТЕТЯНA
Пo бaтькoвi:
ПЕТPlBl lA

M iсцeзнaхoджeHHя

КpaТнa:
Укpa.iнa

Пoштoвий iндeкс:
[Кoнфiдeнцiйнa

iнфopмaцiя]

Haсeлeний пyнкт:
Чeчeльник i

ЧeнeльницькиЙ
pаЙoн / Biнницькa
oблaсть / УкpaТнa

Aдрeсa:
[КoнфiдeнцiЙна

iнфopмaцiя]

Bapтiсть I{a дaтy
на6yття

[He вiдoмo]

Bapтiсть зa
oстaннЬoю

oЦiнкoю

[He вiдoмo]

|нфoрмaцiЯ щoдо
прaB Ha об.скт

Тиn пpава: lнше
ПрaBo кoрИсТyBaHHЯ
Biдсoток, %: 10О

lншиЙ тип:
Безоплатне
Прo)кИваl-1l .]Я

Bлaсник: Гpoмaдян
ин Укpaiни

Пpiзвищe: Бiлобpо
tl

lм 'я: Пeтро
По батькoвi:

Пaвлович
ffaтa

HapoДi l(eння: [Кoн
фiденцiЙна
iнформaцiя]
Пoдатковий

нoМep; [Кoнфiденцi
Йнa iнфopмацiя]
3apeсстровaно

мiсце
npo)кИBaF,{Hя: [Кoн

фiденцiЙнa
iнфopмaцiя]

Miсцe факти. lногo
прo)t(иBaнHя: lКoн

фiдeнцiЙнa
iнфоpмацiя]

4. CIБ'сКТи HЕзABЕPшЕHoГo БУдIвHИЦТBA

Cyб'скт дeкЛaрyBaHНя ПoBИнeH зateКлapyвaти:1) oб'окти Heзaвepшeнoгo бyдiвнИцтBa; 2) oб,окти, нe
пpийнятi B eксплyaтaцiю; aбo 3) oб'окти, прaвo влaонoстi нa якi He зapeeсTpoвaНe B yсTaHoвЛеHoMy
3аl(OHo|\,4 Г|opяДкy.

.т^,, i  
^6'|^,.- '  

, . , .  
^\ 

,  n ' 'Й|а' ,тt  
' ' ,d ^^^ 

r lпau.^n t-лaгn niпл'|с^l vUanly l  Ё.4gnJrсp!ЮТЬCЯ, якщo вoHИ: a) HaЛe}кaтьсyб'скryдeклapyвaння aбo члeHаN1 йoгo с iм' i  нa пpaвi
влaонoстi вiдпoвiднo дo Цивiльнoгo кoдeКсy Укpa.fни; б) poзтaшoвaнi нa зeMeЛЬHИХ дiлянкаx, Щo F]aЛе)катЬ
сyб,ектyдeКЛapyвaНня aбo ЧЛeнaМ йoгo с iм'T нa пpaвi пpивaтно'[ власнoстi ,  BКЛюЧaЮЧИ спiльнy власнiсть,
aбo пepeдaнiТм в oprHty ЧИ Нa iншoмy npaвi кopистyвaHнЯ, HeзaЛeжНo вiд пpaвoвиx пiдстав нaбyття

^^^ в) пoвнiстю aбo чaсткoвo пoбyдoвaнi з мaтepiaлiв чи 3a КoштИ сyб'oктa lцeКЛapyBaнHЯldnL,I tJ I  iPdбd' с l\- ,U

aбo члeнiв Йoгo сiм' l . .

У сyб'октa ДeКлapyвaнHя ЧИ члeнiв йoгo сiм'T вiдсyтнi oб'скти tЛя дeклapyBaНHя Е} ЦЬoМy рoзt iЛi

5. Цl l .| l-|Е PyXoMЕ MAЙHo (КPlM TPAHспoPтHИx 3AсoБlB)

Cyб'скт ДеКЛapyвaнHя пoвИHeн зaдеклapyвaти: цiннe pyХoMe мaйнo, вapтiсть якoгo пеpeвищyо , l00

пpo}{иТкoвиx мiнiмyмiв, встaHoвлeн}|иx для пpaцeздaтHиx oсi6 нa 1 с iчня звiтнoгo poкy. Пiд
pyХoMИМ мaЙнoм poзyмiються бyдь.якi мaтepiaльнi 0б'6кти, якi мoжyть бyти пepeмiщeними без заnо.цiяt. iня
' iм шкoди (нaпpиклад, ювeлipнi вирoби, пepсoнaЛЬнi aбo дoмaшнi eлeктpoннi пpистpoi. ,  oдяГ, тBopИ
МИсТeЦТBа, aнтиквapiaт тoщo)'

V l rьоп, lr l  nnзлiпi  пеклаpаЦi. i  HЕ деклapyотЬся тaкe мaЙнo: цiннi пaпepИ, кopпopaтИвнi пpaва. гoтiвковiJ ЧUv Iv '  

'l{oшТИ, кoшТИ Ha paХyHКax в бaнкy чи iншиx фiнaнсoвиx yстaнoBaХ, дopoгoцiннi (бaнкiвськi) метaли'

httрs;//рUb| i с.nazk.gov. ua/deсlarati on/d4BаBOBf- bа6Ь4аас- 9eЗЁB6552cb728a9 з|7
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Якш-{o pyxoмe Мaйнo 6 oдHoЧaснo noдapyнкo|\4, тo Boнo дeкЛapyотЬся яК в ЦЬoMy poзДiЛi (
г]rрrвИщeHHя зазНaчёHoгo Пopory дeКJ.lapyвaHНя), Тaк i в poздiлi ' ' .Qoxoди, y тoMy нислi пoдapyнки.'

У сyб'сктa дeклapyвaння Чи ЧлrHiв Йoгo сiм.T вiдсyтнi oб'скти дЛЯ ДeклapyвaHНя в ЦЬoMУ рoзДiлi

6. Ц|Fll-"lЕ РyХolvlЕ MAЙHO - ТPAHсПoPТHI зAсoБИ

Cyб'скт ДeKЛapyBaHня t loвИнeH зaДeКЛаpyватИ: тpaHспopтнi зaсoбИ тa iншi самoxiДнi NЛaшИi' lИ i  меxанiзми
HeзaЛeжF]o вiд i.x вapтостi.

3aгaльнa iнфopмaцiя

Bид o6'сктa:
Автомo6iль лeгковий

flaтa нaбyття правa:
З1,12'2О16

lдeнтифiкaцiйний
HoМep:

[КoнфiдeнцiЙнa
iнфopмацiя]

Пpiзвищe: ТAТЧИH
lм'я:ТЕТЯHА'

Пo бaтькoвi:  ПЕ |PIBHА

7. Ц|Hl-|| пAгlЕPИ

У оyб'сктa ДeкЛapУвaнHя чИ

Xapaктepистика

Mapкa:
Sitroen

Moдeль:
Jumpeг

Piк випyскy:
2002

Baртiсть Ha дaтy
на6yття y влaснiсть,

вoлoдiння ни
кopистyвaнHя

[He вiдoмo]

|нфopмaцiя tцОдо пBав
на Maи}, lо

Тип npава: Bласнiсть
Bлaсник: чoлoвiк
ГIрiзвищe: Тaтчин

lм.я: Яpослaв
По батьковi:  CеpгiЙови. l

члeнiв Йoгo сiм' j .  в iДсyтHi oб'скти ДЛя дeКЛapyE}aHFiЯ в ЦЬoМУ poздiлi

8. КoPпoPAтивHl пPABA

Cyб'окт дeкЛaрyвaння пoвИHeH зaдёкЛapyвaтИ: бyДЬ.якi кopпoрaтивнi пpaва, КpiM акЦiЙ, зaзHaЧeНИX B
ПonерeДнЬoMy poзДiлi дeклаpaцi. i ,  y тoмy ЧИслi Чaстки (па.f) y стaТyTHoMy (складeнoму) капiтaлi ни в будь-
ЯКoМy iншoмy eквiвалентi стaтyтнoгo кaпiтaлy тoвapИсТвa, пiдприемства, opгaнiзaцi l . ,  щo заpeсстроваt l i  в
Укpai.нi aбo зa кopдoнoм, y тoмy числi пaЙoвi внeски в кpeдитнiЙ спiлЦi.

У сyб.ектa .цeКЛapyваl{Hя ЧИ члeнiв Йoгo оiм'Т вiдcyтнi oб'скти tЛя деКЛapyвaнHЯ B ЦЬoMy poздlлi

9. ЮPИДИЧHl oсoБИ' КlHЦЕвИlvl БЕНЕФIЦIAPHИM вЛAсHиКolvl
(КoHTPoЛЕPoM) якиХ с сУБ'сl(T ДЕКЛAPУвAH!-,|я AБo ЧIlЕНи Його сl lи,Т

Cyб'окт ДeкЛapyвaНHя пoBИнeн зaдeкЛapyвaти: бyдь-якi кopпopaтивнi пpавa, кpiм aкцiЙ, зазHаЧlHИХ B
ПoПepeДНЬoмy poздiлi ДeклapaЦiТ, y тoмy числi чaстки (пa.f) y стaтyтHoмy (склaденoмy) каniтaлi vи в бyд1ь_
ЯкoMy iншoмy eквiвaлентi стaтyтнoгo кaпiтaлy тoвapИстBa, пiдпpиемствa, opгaнiзаЦiT, що заpесстpoванi в
УкpaТнi абo зa Кopдoнoм, y тoмy числi пaйoвi внeски в кpeдитнiЙ спiлцi.

У сyб'сктa ДeКЛаpyвaНHя ЧИ ЧЛeнiв Йoгo сiм'Т вiдсyтнi oб'скти ДЛя ДeкЛapyвaНHя в ЦЬoMУ poзДiлr

10. l . tЕMAТЕРlAЛЬHI AКТИBИ

Жffiffi
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НeмaтeoiaлЬнi aктИвИ BкЛюЧaЮтЬ: oб'6ктИ пpaЕ}a iнтeлектyaлЬHo.i вЛaсHoстi, щo Мo)t(yTЬ бyТИ

ГpoшoвoMy eквiвaлeнтi (npaвo Ha вИHaХiд, кopИснy MoteЛЬ, Hoy.Xay, г lpoМИолoвий зpaзок, тoпoгpафii

iнтeгpaльнoT мiкpoсxeми' сopт poслИl" l ,  тopгoBy Mapкy ни кoмepцiйнe нaймeHyBaHнЯ, aBТoрсЬкe ПрaBo

тощо), пpaBo Нa BИКopИстaHHя HaДp ЧИ iншиx npИpoдHИХ peсypсiв, iншe.

У сyб'сктa ДeкЛapyвaHHя ЧИ ЧЛeнiв йoгo сiм' i .  в iдсyтнi oб'скти Для дeКЛapyвaнНя в цЬoMУ рoздiлi

11. ДoxоДи, y тoпЛУ ЧИсЛl пoДAPyHl(И

cyб'oкт дeКЛapyвaцHя пoвИнeH зaзHaЧИTИ oтpимaниЙ (нapaxoвaниЙ) дoxiд yпpoдoвж звiтнoгo пepioду'

ДoxoДи вклЮЧaЮTЬ: зapoбiтнy плaтy (гpoшoвe зaбeзпeчeння), oтpимaHy якзa oсHoЕ}HИM мiсцeм poбoти' тaк

iза сyмiсницTgoМ, гoHopаpИ тa iншi виплaтИ зг iднo з цивiльнo-пpaBoBИMИ пpавoчИHaми, дoxiд вiд заЙняття

пiдпpиомницЬl(oЮ абo нeзaлeжHoю пpoфeсiйнoю t iяльнiстю, дoхiд вiд нaдaння мaЙнa B opeHДy'

ДивiДeнДи, пpoцeцТи, poялтi,  стpaхoвi BИпЛатИ, блaгoдiйнyдoпoMoГy, пeнсiю, спаДЩИНy, дoxoди вiд

вiдvy>l<eння цiнниx пaпepiв Тa КopпopaтИвHИХ пpaв, пotаpyt. i l (И тa lншi ДoxoдИ. Пiд зapoбiтL|oto ПЛa.гoЮ

poзУМIстЬся oснoвНа зapo6iтнa пЛaтa' a тaКo)<6yдь-якi зaoХoчyвaльнi тa КoМпeHсaЦiЙнi виплати, якi

BИплaЧуюТься (нaдaютЬся) oсoбi y зв'язкy з вiднoсинaМИ Тpyдoвoгo нaЙмy'

Пoдapyнки y фopмi грoшoвИХ кoштiв пoвиннi зaзHaЧaтИсЯ, якщo poзмip тaкИX пoдapyнкiв '  oтриманиx вiд

oднiсT oсoби (гpyпи oсiб) пpoтягoM poКy, ПepeвИщyс 5 прoжиткoвиx мiнiмyмiв, встaнoBЛeнHиХ lqЛЯ
пpaЦe3дaтниx oсiб нa 1 с iчня звiтнoгo рoкy.ПoдapyHoк y фopмi,  iншiЙ нiж гpoшoвi кoштИ (pyxоме

мaйнo' нepyxoмiсть тoщo), зaзнaчaсТЬся, Якщo вapтiсть TaкoГo пotapyFlкy пepeBИщy6 5 npoжитковиx

мiнiмyмiв, встaHoвЛeI{HИx для прaцeздaтниx oсi6 нa 1 с iчня звiтнoгo poкy'  Зaзнaчeння iнфоpмaцir

Пpo пoДapyF]oк нe вИкЛюЧa0 oбoв'язoк BКaзaтИ вitпoвiДне мaЙнo в iншиx poздiлаx деклapaцi i ' ,  НaПрИкЛaД, у
poзДiлax пpo Цiннe pyХoме мaЙHo, HepyХoме Maйнo, цiннi пaпepИ тoЩo'

"ffiфffiф,'

!жepeлo дoxoдy Bид дoxoдy

!жepeлo дoxoдy: 3аpoбiтнa плaтa 15708
Юpидиvнa oсoбa, oтpИMaнa зa oсHoвHИM

зaрeeстpовaна в УкpaТнi мiоЦeм poбoти
НaЙменyвaння: ЧeчeльH .

ицькa paЙoнHa Д.epжaвF{a
aДмiнiстрацiя

Кoд в eдинoмy
дep)кaвHoMy peсстpi

юpидичниx oсiб,
фiзинниx oсi6 -
пiдпpиeмцiв тa
Гpoп4aдсЬкИx

фopмyвaнь О4О51224

fleклаpyс:
Пpiзвищe;ТAТЧИH

lм.я:TЕТЯНA
Пo 6атькoвi:  ПЕTPlBНA

Poзмip(вapтiсть) '"ф"o*:::tr#гlpавa

Tиn пpавa: Bласнiсть
Пpiзвищe: ТАТЧИH

|м.я: ТЕTЯНA
Пo батькoвi:  ПЕТPIBl- lA
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flжepeлo дoХoдy

flжepeлo дoxoдy:
ЮpЙдиvнa oсo6а,

3aрeсcтрoвaнa в УкpaТнi
Haймeнyвaння: Чeчeльн
ицькa pаЙoнНа ДepжaвHa

адмiнiстpaцiя
Кoд в eдинoмy

дeрх(аЕtНoMy рeсстpi
юpидинних oсiб,
фiзиvниx oсi6 -
niдnрисмцiв тa

грoN4aдсЬкиx

фopмyвaнь:04О51224

fiоклapyс:
Пpiзвищe: ТAТЧИН

lм'я:ТЕТЯНA
Пo 6aтькoвi:  ПЕTPlBHA

ffжepeлo дoxoдy:
Юpидиvна oсoбa'

зaрeсстрoванa в УкpаTнi
Hаймeнyвaння : Упpaвлiн

. i  та аа, t i .HЯ l lp i jЦ| l i l  UUцlалЬHoГo

зaХИcтy нaсeЛeF{},lя
Чeнeльницькoi.Рf lA

Код в eдинoмy
дepх{авHoмy peсстpi

tоpидинних oсiб,
фiзинних oci6 *
пiдприсмцiв та
грoilлaдсЬкиx

фopмyвaнь:03191791

fleклapyс:
Пpiзвищe: ТATЧИH

Iм'я: ТЕТЯНA
По 6aтькoвi:  ПЕТPIBНA

lншe: f lepжaвHa тa
сoцiaльнa мaтepiaльна

дOгloМoгa

1 3760 Tиn пpавa: Bлaснiсть
Пpiзвищe: ТАTЧИll  .

Iм'я: ТЕТЯHA
Пo 6aтькoвi:ПЕТPIBl lA

12' ГРoШoB| AКTИBИ

Cyб'окт ДeКЛaрyвaHHЯ пoBИHeH зaдeкЛapyвaтИ: гoтiвкoвi КoштИ, кoштИ' poзMiщeHi F]a бaHкiвсЬКИX рaХуHКаХ,
BHecкИ дCI кpeдИтHИХ сгl iЛoк тa iF,|шИХ нeбaнКiвсЬкИX фiнaHcoвиX yстaHoB, y ТoMy нислi дo iнститyтiв
спiльнoгo iнвeстyвaння, кoштИ, пoзИЧeнi cyб'окToм teКЛapyваНHЯ aбo члeНoм Йoгo сiм' ' iтрeтiм осoбашt'
aКTИвИ y дopoгoцiнниx (бaнкiвсЬкИХ) МeтaЛax, iHшe.

Нe пiдлягaютЬ ДeкЛapyвaнHЮ нaявнi гpoшoвi aктивИ (y тoмy числi гoтiвкoвi кoшти' КoшТИ, poзмiшенi нa
бaнкiвоькиx paХyнкaХ, BHeскИ дo КрeдИтHИx спiлoКТa iHшИХ небaнкiвськиx фiнaнсoBИX yсТaHoB, кoшТИ,
пoзичeнiтpeтiм oсoбам)Тa aктИBИ yДopoгoЦiнHИХ (бaHкiBськиx) МeтaЛaХ, сyкУпHa ваpтiсть ЯКИХ He
пepeвИщУс 50 npoжиткOвиx мiнiмyмiв, вотaнoвлeHHиx для пpацeздaтниx осiб нa 1 с iчня звiтногo
рoкy.

У сyб'окта дrкЛapyвaння чИ Члeнiв йoгo сiм.T вiдсyтнi oб'скти дЛя дeКЛapyвaHHя в ЦЬoMУ poздiлi

13. Ф|HAНсoBl 3oБoB,я3AHHЯ

Cyб,окт ДeКЛapyвaНHя пoBИHeF{ зaдeКЛapyBaтИ: oтpИMaнi кpeдити' oтpИMaнl пoзИкИ, зoбoв'язaння зa
ДoГOBopaMИ лiзингy, poзмip опЛaчeниХ кoштiв B paХyнoК oснoвнo. i  сyMИ ПoзИки (кpедитy) тa пpошенl iв зa
noзИКoЮ (кpeдитoм), зобoв'язaHня зa ДoгoвopaMИ стpaХyвaння тa HeдeржaBHoгo neнсiЙнoгo зaбезпeче. l lня'
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o5.2o17 Пepeгляд дeклaрaцiТ |aДинtлЙДЕDlGBHИЙ PЕосТPдЕКлAPAЦ!Й / #d flъ ff-l tr fu i
l{OшТи, пoзичeнi сyб,сктy Дeклapyвaння aбo Члeнy Йoгo сiм'Т iншими oсoбaми, HeспЛaЧeF]i noдaтft&Ьfu ЪgF $ j-A ff.fl.
зoбoв'язaння, iншe.

lгrфopмaцiя зaзHaЧаeтЬся, лИЦle якщo poзMip зoбoв'язaнHя пepeвищye 50 пpo}киткoвиx мiнiмyмiв,

BGтaНoвлeрниx для прaцeздaтних oсi6 нa 1 с iчня звiтнoгo рoкy. Якщo poзмip зoбoв,язання гtе

ПrpegИщyо 50 пpoжиткoЕtиx мiнiмyмiв, встaHoBлeнHиx для пpацeздaтниx осi6 нa 1 с iчня звiтt" lого

pol(y, зазHaЧarтЬсЯ лИшe зaгaльний poзмip тaкoгo фiнaнсoвoгo зoбoв'язання (нaпpиКЛaД, яКt].{o pозм p

спЛaЧeнИx кoштiв в рaХyцoK oснoвнo.i  сyMИ пoзИl(и (кpeдитy) y звiтномy poцi нe пepeвищyс 50

гipoжиткoвиx мiнiмyмiв, встaнoвлeнHиx дI1я прaцeздaтHИx oсiб нa 1 с iчня звiтнoгo pOl{y'  Тo

зa3НaчaотЬсЯ ЛИшe зaгaльниЙ poзмip пoзИкИ (кpeдитy)).

У суб'октa ДeКЛapyBaцHя ЧИ ЧЛeHiв йoгo сiм' ' i  в iдсyтнi oб'скти ДЛя ДeкЛapyвaнHя B цЬOMy pоздiлi

14' Bt,1ДAтКи ТA г.IPABOЧИHи сyБ'скTA ДЕКлAPУBAHHЯ

Оуб'сктДeКЛapyвaцHЯ пoBИHeH зaдeкЛapyвaТи: BИдaтки та всi пpaBoЧИl-{И, вчиненi y звiтнoмy пepiодi '  на

пiдстaвi якИХ y суб'rкта teкЛapуBaнHя BИнИкaс aбo пpипИHЯстЬсЯ пpaвo вЛасHoстI, вoЛo.цlH}. lя ЧИ

КoрИсТУвaHHя' У ToMУ числi спiльнo.f власнoстi ,  нa HeрyХoMe aбo pyхoмe МaЙHo, нeмaтepiaльнi та iншi

aКTИвИ, а TaKoж,,n*й*aют' фiнaнсoвi зoбoв,я3aнHя, якi зазнaчeнi y рoщiлax 3_12 цiol .дeклapaцi. i .

Biдoмoстi Пpo вИдaТкИ Ta пpaвoЧИHи 3aзHaчaЮтЬсЯ ЛИшe y paзi,  якщo poзмip вiдпoвiднoгo BИДaТкy (вaртiсть

ПpeдMeТУ пpaвонинty) пepeBИщyo 50 npoжиткoвИx мiнiмyмiв, BстaHoBлeHHиХ для гrpaЦeздaТниx осiб

нa 1 с iчня звiтнoгo рoкy.

У сyб,сктa дeкЛaрyBaHHя ЧИ ЧЛeцiв йoгo сiм,. i  в iдсyтнi oб'окти tЛя ДeКлapyBaнHЯ B ЦЬoMу poздiлi

15. PoБoтA 3A сУlv|lсl{ИЦтBoM сУБ'скТA дЕКЛAPУBA!-|НЯ

11, ,4.1 ^,.-vуv9гt lр]Е\J lgРyDoг|HЯ пoBИHeH 3ateКЛapyBaтИ: пoсадyни poбoтy, Щo BИкoHyсться aбo sИКoнуBaЛaся зa

сУM |сl .|ИЦl"BoM.

3аЙнятгя ПoсаДИ ни poбoтa зa сyмiсництBoM lцeКЛapyrтЬоя, якЩo.ГiзaЙнятгя (виконaння) poзпo. lалoся aбо

ПpoДoBжУBaЛoся пiд нaс звiтнoгo пepioдy HeзaЛeжHo вiд тpивaлoстi.

Пoсадa ни poбoта зa сyмiсництBoМ lцrклapyoтЬся нeзaлeжHo вiд тoгo, ни булa вoнa oпЛaЧyBal- loЮ.

У оyб'октa teклapyвaнHя ЧИ Члrнiв йoгo сiм'T вiдсyтнi oб'oкти дЛя ДeКЛapyвaHня в ЦЬoMУ poздiлi

16. ЧЛЕl.{стBCI сУБ'6КтA ДЕклAPУBAНI-|Я B OPГAH|зAЦIЯХ ТA lХ оРГA}.IAX

Cyб'скт ДrКЛapygaНHя поBИHelr зateклapyвaTИ: пoсaty vи poбoтy, щo BИКoнyсться абo вИl(ol]yBaЛас'] зa

сyм iсництвoм.

Зaйняття ПoсаДИ vи poбoтa зa сyмiсниЦтвoм дeкЛapyeтЬся, Якщo.i iзaЙняггя (викoнaння) pозпoнaлoся абo

пpoДoвжУвaлoся пiД чaс звiтнoгo пepioдy HeзаЛежнo вiд тpивaлoстi '

г]^^^.^ '  ' , '  ̂ ^Ё'^-^l luudl .{d ly| Pwvvrо oo C}МiCHИЦТвoM ДeкЛapyrтЬся HeзaЛе)кнo вiдтoгo, ЧИ бyлa вoнa oПЛaЧyвaНOЮ.

Оргaгr iзацiT, y яких сyб'скт дeклaрyвaHHя с члeHoM.

У оyб.октa ДeкЛapyBaцня ЧИ Члeнiв Йoгo с iм..[  в iДсУтнi oб'oкти Для дeклapyвaнHя B ЦЬoМy poздiлi

Члeнствo в opгaнax opгaнiзaцiЙ.

У сyб.сктa дeКЛapyвaнHЯ ЧИ ЧЛeHiв Йoгo с iм' . i  в iдсyтнi oб'скти дЛя ДeКЛapyBaHHя B цЬoMy poздiлi

!окумeнт пiдnисанo:

ТAТLlИ H ТЕТЯl-]A ПЕТP| BHA
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