
MiHicTepcTBo юстицii Украiни

вул. Городецькогоr 13
м. Киiв,01001

ПОВЦОМЛЕННЯ
про початок проходження перевiрки вiдповiдно до

Закону Украiни "Про очищецня влади"

|7 червня 2015 року в управлiннi Пенсiйного фонду Украiни в
Бiлокуракинському районi ЛуганськоТ областi розпочато проведення
перевiрки щодо Гужви Юлii Олександрiвни, яка претенду€ на посаду
Головного спецiалiста вiддiлу виконання бюджету, бухгалтерського облiку та
звiтностi управлiння Пенсiйного фо"ду УкраiЪи в Бiлокуракинському районi
Лугансъкоi областi.

[Iачальни М.Я.Боровий
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Додаток

до Закону Украiни
"Про засади запобiтан}Iя

i протидii корупцir"
вiд 'l квlтня 2011 року

N, з2 0 6*VT

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру

за 20y'.!-..piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

(прiзвище, iм'я, по батьковi, реестраЦйний номер облiковоТ картки платника податкiЫсерiя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)

2. Мiсце проживання:

(почtтовий iндекс, область, район, населений пункг, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада:

Члени сiм'i декларанта:
Реестрацiйний номер облiковоi картки

платника податкв/ серя
та номер паспорта громадянина УкраТни

Прiзвище, iнiцiали, дата народження
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Роздiл Il. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв сiм'i

3.а,т:ль:а 
:ума 

сJ_купно:о до}оду: :p"?"l I 
r_ '"" "

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

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоi дiяльностi,
медичноТ практики, iHcTpylcopcbKoT та суддiвськоi
практики iз спорту

6 93/ 99 у1

Ё J""/7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

авторська винагорода
майнових прав iнтелею

cтpaxoвl виплати
суми та пенсiйнi t

пfррfifih орЕffцу (строкове володiння таlабо
lýlC}rttdНa

у позчцiях 6-19)

tгорода, iншi доходи вiд реалiзацii
нтелектуальноТ власностi

lомога

виграшi

ю

l, cтpaxoвl вlдшкодування, викупнl
виплати, lло сплаченi декларанту за
ування, недержавного пенсiйного
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Б. ОдержаНi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

В, одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни членами ciM'i декларанта
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Роздiл !ll. Вiдомостi про 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.

д.

Б,

26.

й.

ж.

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екга (KpaiHa, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Квартири

Ц1,;;уд- {/, q

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно
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30.

f,l.

u.

Перелiк об'еffiiв Мiсцёзнаходження об'екrа (Kpaiha, адреса) 3агальна плоца (кв. м)

3емельнlдiлянки

gr;-а>lд-- 56а Га,

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

€
згlдн0 R
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнiзасоби

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

35.

36.

37.

з8.

39.

r]ерелiк

транспортних'засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, поryжнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
корисryвання членiв ciM'i декларанта

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

пот}Dкнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви

45.

,16.

47.

€.

,|9.

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

Б. Вклади у банках, цlннl папери та lншl активи,
членiв ciM'T декларанта

що перебувають у власностi
(грн)

51. Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, п iдприемства,
органiзацii

52,

53.
l
l

"i

у тому числl за кордоном

у тому числi за кордоном

з *ригlнАлOм
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

57.

59.

61.

64.

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

flобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою

Kp"_*,rTgy)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

,Щобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lIl-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй,ЩешrарацiТ вiдомостей

{lЛ,| а4/ц /1ю РМ*а
л
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Примiтка. 1..Qеrоарацiя заповнюеться iподаеться особами, зазначеними у пунпi 1i

пiдпунtсi "а" пунlсгу 2 частини першот статгi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини
першоi статгi 11 3акону УкраIни "Про засади запобiгання 1 протидiТ корупцiТ", При цьому-особами,3азначениМи в абзацi першомУ частинИ першоТ статгi 11 цього 3акоiу, вiдоЙостi щодо витраi
(вtсlадiв/внескiв) у де кларацiТ не зазнача ються.

_ 2-fier{лlapaHT запоВнюе деrшарацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього
або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання внесених вiдомостей.

3. У позицiТ 1 у разi, якlllо декларантоМ у звiтномУ роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi,
спочатку за3начаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне прiзвище, iм'я, по
батьковi.

Якщо декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зЬорiв i

мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина Укратни, - у декларацiт зазначаються серiя та номер
паспорта громадян ина УкраТни.

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

У разi якщо назва адмiнiстраТивно-териТорiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному
роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Украiни - декларанта, - зазначаеться також
назва станом на дату заповнення декларацii.

5. У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе
декларант.

6. У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини перцот статгi 1
3акону Украiни "Про засади запобiгання i протидii корупцiТ''.

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, з8, 42i 4з.

8. У разi вiдсуrностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахоВаногО у гривнi" у позицiях 21_22 i полi "у тому числi за кордоном'' упозицiях 45-64 за3начаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до iiдповiднот iноземньi 
"алюти,установлеНим Нацiональним банком УкраТни на день проведення фiнансовот операцiТ.

1], П_оlе "Сума витраТ (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право користування''
у позицiяХ 23_28,35-39 iполе "усього" у позицiях 46,48,50, 56, 59i62 заповнЬеться,
якщо ра3ова витрата (вшад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе абоперевиц{уе 80тис. гривень.

111. У ПОЛях'lУсЬого" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45€4 зазначаеться повне
найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприемств, органiзацiй тошо, з якими у
декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.

12.,щостовiрнiсть внесених до декларацiт вiдомостей засвiдчуеться пiдписом декларанта та
зазначенням дати iT заповнення.

13. Бланки декларацiТ виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB Укратни порядку.

{!ешарацiя iз змiнама, внесенамu зzidно iз 3аконама .Гts 224-VII Bid 14.05.2013, JYs 4hGVII вid
04.07.2013 }
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