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MiHicTepcTBo юстицii УкраiЪи

вул. Городецькогоо 13
м. Киiв,01001

ПОВЦОМЛЕННЯ
про початок проходження перевiрки вiдповiдно до

Закону Украiни "Про очищення владиО'

|7 червнrI 2015 року в управлiннi Пенсiйного фо"ду Украiни в
Бiлокуракинському районi Луганськоi областi розпочато проведеннrI
перевiрки щодо Рюмiноi Лариси АнатолiiЪни, яка працюе на посадi
начапьника вiддiлу з виплати пенсiй управлiння Пенсiйного фо"ду Украiни в
Бiлокуракинсъкому районi ЛуганськоТ областi.

[Iачальникуправ "r€аЫ М.Я.Боровий
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flодаток
до 3акону УкраТни

"Про засади запобiгання
i протидiТ корупцiТ"

вiд 7 квiтня 2011 року
Ns З206-Vl

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

за 20 {t...piK

-za-,r , U4!Р. 
^*-О

J п2/ сО нfrа,о,дl
/.rЙ
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5, Загальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч, .l'zl ?to | ?i /; J 
'':

6. заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi 
.

1(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового J/l ?*о 
' '/-1dJr; або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm, | ' 
i

7, , дохiд вlд викладацько'l, HayкoBo'r i творчо'i дiяльностi, l 
'медичноl практики, iHcTpyKTopcbKot та суддiвськоi i i

практики iз спорту 
i

14. спадlлина

15. , cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi ,

: СУМИ та пенсiйнi виплати, що сплаченJ д"-"рjrrу ." . * . *
i договором страхування, недержавного пенсiйного i :

забезпечення та пенсiйного вкладу 
.

ii

17. i дохiд вiд провадження пiдприомницькоl та незалежноj i ;

1 
професiйноТ дiяльностl i -

з 0ригlнАл0
-ZýJ , C)lal,c ао
* h-а ? crkq_4 0J/

рй,) й,r,йhиЛЙ-л1



Ь^+-l-
3

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

Назва краiни

Розмiр доходу

Ё iноземнiй валютi перерахованоrо у rривнi

21.

j:

i

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciMT декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в iЕоземнiй валютi перерахованого у rривнi

22

згIдн0
3 0ригlнАлOIи

аO-е, c-/-tozr, А,,> FБr'
J 2\а F сП н h-; l-,ц
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Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

д. Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування деКлаРаНТа,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на корИСТуваННЯ НИМ

?7f
23, 3емельнiдiлянки

/цэ-

Житловiбудинки

Квартири

26. Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

i.,,,,,,,,,,.,,,,,..,,.,.,_.,..,...,........-......,....,

Перелiк об'екIiв Мiсцеэнаходження об'егf а (краТна. адреса) 3агальна плоlла

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

h,Г, й;олП)-исц
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

об'скта (Kpaiнa, адреса)

29.

з0.

31,

32.

i

l Квартири

i

i

i

i

Гаражi

; lнше нерухоме
i майно

член iB ciM'T декларанта
3агальна площа (кв. м)

згlдн0
3 0ригlнАл0&/

g1.1, Lа^ол4 йр РМ

J r-Latr Сjh 0шl"ц

fЕ m -.,jF]flJl;1,}
л4lгз"*ъ",iJlx;."*,d*"

i;;"
; ].!:
J :"l
i:; .,i-,,.]

,/,:i. :



г

ь
bn'<_

портнi засоби

в орендiчи на iншому
придбання (корисryвання

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

згщн0
з OриilнАлOIчl

ql*4 cJ.{l}?, Ао i, Г сr/Йа,Й-ь,сц
J k/(аR.Л*д0,-ч

i
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Б. ТранспоРтнi засоби, що перебуВають У власностi, в орендi чи на iнUзому правi
користування членiв ciM'i декларанта

Марка/модель
Перелiк транспортних засобiв l ,об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, l PiK випуску

потужнiсть двигуна, кВт, довх{ина, см)

40, Автомобiлi легковi

i

41. Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

i-1

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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l

brJ<

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

Z0-?

}

ф2л/. А,2 ,lэБiJ
^7 аоПirЛп

о{,о7 ot .г. аLИ-lЙ*lЩ
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Роздiл V]. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього | у тому числi за кордоном

54. Добровiльне страхування

55. l Недержавне пенсiйне забезпечення

57. , Пога_шення ocнoBнoi суми позики (кредиту)

58, l Погашення суми процентiв за позикою

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

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього | у тому числi за кордовом

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацiТ вiдомостей
,l',,,n ,- /

,'r,{/ u-
lff/
. .!r- .-". ,." f.!,, (пlдпис) l,/'

2о /J" р

згlдн0
3 0ригIнАлсм

абзацi першому частини першот cTaTTi 11 Закону Укратни "про засади запобiгання i

протидii' корупцiт", При цьому особами, зазначеними в абзацi першому частини
першоТ cTaTTi ,1'1 

цього 3акону, вiдомостi lлодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ
не зазначаються.

2. ffекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою
ручкою синього або чорного кольору таким чином, lцо забезпечуе вiльне читання
внесених вiдомостей.
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3. У позицiТ 1 у разi, iкщо 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 декларант через cBoi' релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
рёестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина
УкраТни, - у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина
УкраТни.

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

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноi' одиницi (адреса житла)
зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина УкраТни -
декларанта, - зазначаеться також на.зва станом на дату заповнення декларацiТ.

5. У позицil' 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуо декларант.

6. У позицi'[ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоТ cTaTTi 1 3акону Укра'fни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ".

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у
позицiях 37, 38, 42 i 4З.

8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться
прочерк,

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях21-22 iполi "у тому числi за
КОРДоНом" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiЙним курсом гривнi до
ВiДпОвiдноТ iноземноj' валюти, установленим Нацiональним банком УкраТни на
день проведення фiнансовоi' операцi'[,

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
право користування" у позицiях 23-28, 35-39 i поле "усього" у позицiях
46, 48, 50, 56 та 59 3аповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз
зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе 'l50 тис.
гривень.

11t1. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45-64
3а3Начаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств,
ПiДПРиемств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його ciM'T наявнi
вiдповiднi вiдносини.

12. locToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати iT заповнення.

'13. Бланки декларацil' виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
УкраТни порядку.

{fеюlароцiя iз змiномu, внесенuлtu зzidн,о iз Законппtu lф 224-VII BiO 14.05.2013, lYs
406-WI вid 04.07.2013 }


