О2:07,2ОlВ
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1. тип дЕклАрАцfiтдЪвпниЙ пЕрlод
Ц{орiчна
особи, угlовноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого

2о17

самовряд)вання (оюплюе попереднiй piK)

2.1. lнФормАцlя про суБ,ектАдЕклАрувАння
Прiзвище:

чижик
lм'я:
KAPll-{A

По батьковi (за наявностi):

юрънА
Податковий номер:
[Конфiден

ц

iйна iнформац iяj

!ата народження:
[Конфiденц iйна iнформацiя]
3а реес mрован е Mic це

п

рожч ва

н ня :

KpaiHa:

Yу.:Ilз_*

Поштовий iндекс:

[Конфiденц iйна iнформац iя]

Мiсго, селище чи село:
ТалалаtЪка / Та"лалаj*в_ський район / Чернiгiвська область / YKpaiHa
Вулиця:
[Конфiденц iйна iнформац iя]

Номер будинку:
[Конфiденцiйна iнформацiя]
Номер корпусу:
[Конфiденц iйна iнформац iя]

Номер квартири:
[Конфiденцiйна iнформа

ц

iя]

мiсце фкmuчноео прокuвання або пошmова аdреса, на яку Нацiоналъне
аеенmсmво з
п u mа н ь за п обi еа н н я коруп
ц[i може н аОс uл а mч корес п он Оен цi ю су16'е кmу dе шт а
н н
рува

я:

3бiгаеться з мiсцем реестрацiТ
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Мiсце робоmч:

диниЙ днрх<двн

иЙ

рЕестр дЕклАрАц

Мiсце роботИ або прохОдженнЯ сл}DкбИ (або мiсце майбугньоТроботи

l

Й

чи проходження слркби для

кандидатiв):

талалаiъська районна державна адмiнiстрац iя
Займана посада (або посада,

на якупретендуете як кандидат)l

головний спецiалiст секгору мiстобудування архiтекгури та житлово-комунального
господарства
Талала'iЪсь

коТ

райдержадм

iH

icTpa

ц

iT

Каmееорiя посаdч (заповнimъ, якшо це вас сmосуеmъся):
Тип посади:
Посада державноТ служби
Категорiя посади:

в
чи вiдноситесь ви до слухбових осiб, якi займають вiдповiдальне та
особливо вiдповiдальне
становище, вiдповiдно до cTaTTi 50 Закону Украiни "Про запобiгання
корупцii"?
Hi

Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим piBHeM
корупцiйних ризикiв, згiдно з
перелiком, 3атвердженим Нацiональним агентством з питань
запобiгання корупцii?
Hi

2.2. IнФормАця про члЕнlв clМ,i суБ,ектА
дЕклАрувАння

орендують житло), у тому числi особи, якi спiльно проживають
iз суб'ектом декларування, але не
перебувають з ним у шлюбi.

3в'язок iз

СР;е-том

чоловiк

Прii"ище,"iiЙ'i,
Прiзви1.1р:

пЫ

Чижик

lмЪ: Ярослав
по батьковi: lванович
flaTa народження:

Подажовиi номеR
YKpa.lHa

[Конфденцiйна
iнформацiя]

[Конфденцiйна
iнформацiя]

дочка

Прiзвичр: Чижик
lм'я: Мiлана
по батьковi:

УкраЬа

[Конфденцiйна

iнфрмацiя]

Ярославiвна

flaTa народження:

https:i/public.nazkgov.ualdeclaration/'1c622cbb-70c7-47Ю-ae0e-9e4lOfta161b
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[Конфденцiйна
.iнформацiя]

3. оБ,екти нЕрухомоGтl
Суб'ек декларування повинен задекларувати Bci об'епи HepyxoмocTi, що належать йому або
членаМ його сiм'i на правi власностi, знаходяться них в орендi чи на iнщому правi
у
*орrЬrуrаrr",
незалежно вiд форми укладення правочину, внаслiдок якоiо набуте таке право.
вйючае Taki
це
об'екги HepyxoМocTi: земельна дiлянка, жиiловий будинок, квартира, офiс, садовЙИ
1дачниИ1
будинок, гараж, iнше.
У суб'епа декларування чИ членiВ його сiм'I вiдсутнi об'еlсИ
для декларування в цьому роздiлi

4. оБ,екти нЕзАвЕрщЕного БудlвництвА
Суб'ект_декларування повинен задекларувати: 1) об'екти незавершеного будiвництва;
2) об'екти,
не прийнятi в експлуатацiю; або 3) об'екги, право власностi на якi не зареестроване
в
установленому законом порядку.
TaKi об'еЁги де
ГО ciM'T На
правi власност
ЛЯНКаХ'
що належать с
включаючи спiльну власнiсть, або переданiiм в оренду чи на iншому правi
користування,
НеЗаЛеЖНО ВiД ПРаВОВИХ ПiДСТав набуття такого права; або в) повнiсiю
Ьбо *u"r*оЁо пооудованi з
матерiалiв чи за кощти суб'екга декларування або членiв йоiо ciM'i.

У суб'екга демарування чи членiв його ciM'i вiдсутнi об'екги
для декларування в цьому роздiлi

5. цIннЕ рухомЕ мАЙно KPIM трАнспортних зАсоБtв)
Суб'еп декларування повинен 3адекларувати: цiнне
рухоме майно, BapTicTb якого перевищуе 100
прох(итковиХ
енниХ для працездатних осiб на 1 сiчня звiпrоrо
року. Пiд

МаЙН
lM

РИОМИМ
ЯКi МаТеРiальнi об'екги, якi мох<уть бути пере"ЙЪr"Й" о".
заподiяння
елiрнi вироби, персональнi або домашнi електроннi пристроТ,
одяг, твори мистецтва, антикварiат тощо).

У цьому роздiлiдешrарацiТ НЕ деклrаруеться таке майно: цiннi папери, корпоративнi
права,

готiвковi кошти, кошти на рахунках в бЪнку чи iнших
фiнансових установах, дорогоцiннi (банкiвськi)
метали.

ЯкщО рухоме майнО е одночаСно подарУнком, то вонО
декларуеТься яК в цьомУ роздiлi (у разi
перевищення за3наЧеногО пороry декларування), таК i в
роздiлi ",Щоходи, у томУ числi подарунки'',

У суб'екга декларування чИ членiВ його

ciM'T

вiдсутнi об'екги для декларування в цьому
роздiлi

6. цlннЕ рухомЕ мАЙно - трАнспортнtзАсоБи
суб'еп декларування повинен задекларувати: транспортнi засоби та iншi самохiднi
машини
механiзми незалежно вiд 1х BapTocTi.
У суб'епа декларування чИ членiв його

ciM'T

i

вiдсутнi об'екти для декларування в цьому
роздiлi
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7. цlннl пАпЕри
У суб'епа декларування чи членiв його

ciM'T

вiдсутнi об'екти для декларування в
цьому роздiлi

8. корпорАтивнl прАвА
удь-якi корпоративнi права, kpiM акцiй, зазначених
частки (паl) у статутному (складеному) капiталi чи

У суб'епа декларування чи членiв його

lxtl l;ff зxiJili# Ё:ffi;il
ciM'T

3,Y,l1',",-"',

*о

вiдсутнi об'екги для декларування в
цьому роздiлi

9. юридичнl осоБи, к|нцЕвиМ БЕнЕФ|цlАрним влАсником
(контролЕром) яких е суБ,ект дЕклАрувдння дБо члЕни
його

clM,T

удь-якi корпоративнi права, kpiM акцiй, зазначених
частки (паi) у статутному (сшаденому) капiталi чи
талу товариства, пiдприемства, органiзац ji,
що
числi пайовi внески в кредитнiй спiлцi.

У суб'епа декларування чИ членiВ його
1

ciM'T

вiдсутнi об'ектИ для декларування в
цьому роздiлi

0. нЕмАтЕрlАльнl Активи
.iнтелепуальноТ власностi, що моlqдгь бути
рисну модель, ноу-хау, промисловий зразок,
гову марку чи комерцiйне найменування,
чи iнlлих природних pecypciB, iнше.

У суб'епа декларування чи членiв його

ciM'T

вiдсутнi об'екги для декларування в
цьому роздiлi

11. доходи, утому числl подАрунки
суб'еп декларування повинен 3азначити отриманий (нарахований)
дохд упродовж звiтного

перiоду.

,Щоходи включають: заробiтну плату (грошо
роботи, так i за сумiсництвом, гонорари та

розумlеться основна заробiтна плата, а також
якi виплачуються (надаються) особi з.'я.*у.
у
подарунки у форм1 грошових коштiв повиннi зазначатися,
якщо розмiр таких подарункiв, отриманих
вiд однiеТособи (групи осiб) протягом
року, перевищуе 5 прож"r,.о"й" MiHiMyMiB,
встановленних для працездатних осiб на 1 сiчня звaпьго
ро*улод.рунок у формi, iнщiй нiж
грошовi коштИ (рухоме майно, HepyxoMicTb тощо),
зазначаеться, якщо BйicTb'Ti*oro под"руr*у
перевищуе 5 прожиткових MiHiMyMiB,
працездатних осiб на 1 сiчня.
""о"о"ленних для

http:фublic.nazkgov.ua/declaratiorr/lc622cb7Oc7-47Ю-aeb9e4105ca161b
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flжерело доходу

Вид доходу

Розмiр (BapTicTb)

lнформацiя щодо
права власностi

flжерело доходу:
Прiзвиllр: ЧИЖИК
lмя: KAPIHA
По батьковi: ЮРllВНА

отимана за основним

3аробiт-tа пла]zl

44859

Тип права: Власнiсть
Прiзвище: ЧИЖИК
lм'я: KAPlHA
По батьковi: ЮРliВНА

вO4в0

Тип права: Власнiсть
власник: чоловiк
Прiзвище: Чижик
lм'я: Ярослав
по батьковi: lванович

3вiтного року. 3азначення iнформацiТ про подарунок не виключае обов'язок вказати вiдповiдне
майно в iнших роздiлахдеrсrарацiт, наприклад, у роздiлах про
цiнне рухоме майно, нерухоме
майно, цiннi папери тощо.

мiсцем роботи

flекларуе:
Прiзвичр: ЧИЖИК
lм'я: KAPIHA
П1 батьков:.
PPIlBHA
f[жерело доходу:
чоловiк

Прiзвичр: Чижик
lм'я: Ярослав

Заробiтна плаftl
оФимана за основним
мiсцем роботи

по батьковi: lванович

фкларуе:
чоловiк

Прiзвище: Чижик
lм'я: Ярослав
по батьковi: lванович
f|жерело доходу:
чоловiк

Прiзвиtlр: Чижик
lм'я: Ярослав
по батьковi: lванович

Подарунок у
негрошовiй фррмi

448

CTpaxoBi виплати

300

Тип права: Власнiсть
власник: чоловiк
Прiзвище: Чижик
lм'я: Ярослав
по батьковi: lванович

flекларуе:
чоловiк

Прiзвиuр: Чижик
lм'я: Ярослав

n

*:.
:,:: ]: ":,
f|дерело доходу:

:

-

",.u

i_]:

чоловiк
Прiзвичр: Чижик

lм'я: Ярослав
по батьковi: lванович

Тип права: Власнiсть
власник: чоловiк
Прiзвище: Чижик
lм'я: Ярослав
по батьковi: lванович

flекларуе:

чоловiк
Прiзвище: Чижик

lмЪ: Ярослав
по батьковi: lванович

12. грошовl Активи
суб'еш декларування повинен 3адекларувати: готiвковi кошти, кошти,
розмiщенi на банкiвських
рахунках, внески до кредитних спiлок та iнших небанкьських фiнансових
установ, у тому числi

iн.ститутiв спiльного iнвестування, кошти, позиченi суб'ектом

д"й"Ьу""ння або членом його

https:фublic.nazkgov,ualdeclaгatiorr/lc622cb7Oc7-47Ю-aeb9e4l0fta.t6.1b
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TpeTiM особам, активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах, iнше.

Не пiдлягають декларуванню нЬявн1 грощовi активи (у тому числi
готiвковi кошти, ко.лти, розмiщенi
на банкiвських рахунка& внески до кредитних спiлок ia iнших небанкiвських
фiнансоrri у"r"rоr,
кошти' позиченi треl|м особам) та активИ дорогоцiнних (банкiвських)
у
металах, суlryпна BapTicTb J
яких не перевищуе 50 прожиткових MiHiMyMiB, встановленних
для працездатних осiб на 1
сiчня звiтного року.

У суб'епа декларування чИ членiВ його ciM'i вiдсутнi об'еlси
для декларування в цьому роздiлi

13. ФlнАнсовl зоБов,язАння
иманi кредити, отриманi позики, зобов'язання за
нок основноТсуми позики (кредиту) та
договорами страхування та недержавного
або члену його ciM'T iншими
.декларування

lнформацiя 3азначаеться' лише якщО розмiР зобов'язаН_ня перевИщуе
50 прожиткОвих MiHiMyMiB,
встановленних для праце3датних осiб на 1 сiчня звiтного
року.-якщо розмiр зобов'язання не
ПеРеВИЩУе 50 ПРОЖИТКОВИХ MiHiMyMiB, встановленних
для працездатних осiб на 1 сiчня
звiтlогО polry, зазначаеТься лише Ъагальний розмiр такого
фiнiнсовой зобов'я."rr" 1Йприrоад,
якщо розмiр сплачених коштiв в рахунок основноТ суми позикй
1кредиту) у звiтноrу рЬцl'rЪ
ПеРеВИЩУО 50 ПРОЖИЖОВИХ MiHiMyMiB, встановлЬнних
для працездатних осiб на 1 сiчня
звiтного року, то зазначаеться лише загальний
розмiр поirки (*рййiуll
У суб'екга декларування чи членiв його ciM'i вiдсутнi об'екги
для декларування в цьому роздiлi

14. видАтки тА прАвочини суБ,ектА дЕклАрувАння
суб.еп декларування повинен задекларувати: видатки та Bci правочини,
перiодi, на пiдставi яких у суб'епа декларування виникае або nprnrr"aъ
володiння чи користування, у тому числi'спiльноТ власностi, на'r"ру*ой"
нематерiальнi та iншi аlтиви, а також виникають
фiнансовi

зобов'яiання,

3-12 цiеТдеr<ларацil.

iлах

зазначаються лише у разi, якщо розмiр вiдповiдного видатку
вищуе 50 прожижових MiHiMyMiB, встановленних
для
ого року.

У суб'екта декларування чИ членiВ його сiм'i вiдсутнi об'екгИ
для декларування в цьому роздiлi

15. роБотА зА сумIсництвом суБ,ектА дЕклАрувАння
Суб'екг декларування повинен задекларувати: посаду чи
роботу, що виконуеться або
виконувалася за сум iсництвом.

3айняття посади чи робота за сумiсництвом декларуеться, якщо tТзайняття
(виконання)
розпочалося або продовхryвалося пiд час звiтного гiерiоду незалежно Bi! тривалостi.
посада чи робота за сумiсництвом декларуеться незалежно вiд того,
чи була вона оплачуваною.
У суб'екта декларування чИ членiВ його ciM'T вiдсутнi об'екти
для демарування в цьому роздiлi

,

16.

члЕнство суБ'ектАдЕклАРувАння в оргднlздцlях тдiх оргдндх

httрs:фчЬ|iс.паzkgоч.uаldеэlаrаtiоrr/lс622сЬ7Ос7-47Ю-аеOе-9е4lOftа161Ь
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Суб'еп

П

декларування

повинен

виконувалася за сумiсництвом.
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задекларувати:
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й дЕржАвн и й рЕестр дЕклАрА1-1 lй

посаду

чи

роботуl

що

виконуеться

або

3айняття посади чи робота за сумiсництвом декларуеться, якщо lT зайняття (виконання)
розпочалОся абО продоы<уВалося пiд час звiтного перiоду незалежно вiд тривалостi.
г'lосада чи робота за сумiсництвом декларуеться незалежно вiд того, чи була вона оплачуваною.

Органiзац[l', у яких суб'ект декларування с членом.

У суб'епа декларування чИ членiВ його

ciM'T

вiдсутнi об'окти для декларування в цьому роздiлi

Членство в органах органiзацiй.
У суб'екга декларування чи членiв його ciM'T вiдсутнi об'екти для декларування в
цьому роздiлi
.Щокумент пiдписано:

чижик KAPll-A юрlвнА
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