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.l. тип дЕклАрАцliтА звlтниЙ пЕрlод

Кандидата на посаду

особи, уповноваженоi на виконання функцiй дерхави або мiсцевого

самоврядування (охоплюе попереднiй piK)

2.1. lнФормАцlя про суБ,ектА дЕклАрувАння

Прiзвище:

Бородlн

2018

lм'я:

юрlЙ

По батьковi (за наявностi):

вlкторович
Податковий номер:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Дата народження:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Зареесmроване мiсце проllсчвання :

KpaiHa:

УкраТна

Поштовий iндекс:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

MicTo, селище чи село:

Донецьк / Донецька область / УкраТна

Вулиця:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Номер будинку:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Номер корпусу:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Номер квартири:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Мiсце факmuчноео прФrшвання або пошmова аёреса, на яку Нацiональне аеенmсmво з пumань
запобiеення корупцri Mслrrc- наdсuлаmч кореспонёенцiю су6'екmу Оекларування:

КраТна:

УкраТна

Поштовий iндекс;

[Конфiденцiйна iнформацiя]
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Micтo, селище чи село;

Хотянiвка / Вишгородський район / КиТвська область / УкраТна

Вулиця

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Номер будинку:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Номер корпусу;

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Номер квартири:

[Конфiденцiйна iнформацiя]

Каmееорiя посаdч (заповнimь, якшо це вас сmосуеmься):

Тип посади:

Посада державноТ служби

Категорiя посади:

в

Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим piBHeM корупцiйних ризикiв, згiдно з перелiком,

затвердженим Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцii?

Hi

2.2. lнФормАцlя про члЕнlв clMli суБ,ектА дЕклАрувАння

Членами сiм'i суб'екта декларування е: особи, якi перебувають у шлюбi iз суб'ектом декларування (чоловid
дружина), незалежного вiд того, чи вони проживаюrь спiльно: дiти, у тому числi повнолiтнi дiти, батьки,
особи, якi перебувають пiд опiкою i пiклуванням, iншi особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним
побром, мають взаемнi права та обов'язки iз су6'екrом декларування (KpiM осiб, взаемнi права та
обов'язки яких не мають харакrеру сiмейних - наприклад, особи, що спiльно орендують житло), у тому
числi особи, якi спiльно проживають iз су6'екгом декларування, але не перебувають з ним у шлюбi.

3в'язок iз суб'ектом
декларування

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

httрs://рuЬl]с,паzk,gоч,Uа/dесlаrаtiоп/Зйd88d6-еdаЗ-488е-а069-fi276За0711а

Громадянство Податковий номер

2l8

Мiсце робоmч:

Мiсце роботи або проходження служби (або мiсце майбутньоi роботи чи проходження служби для кандидатiв):

,Щепартамент транспортноj iнфраструкгури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (Ки'iвськоi MicbKo'[

державноj адмiнiстрацii)

3аЙмана посада (або посада, на яку претендуете як кандидат):

Головний iнспектор з паркування вiддiлу iнспекцii з паркування Оболонського району управлiння (iнспекцiТ)

з паркування

Чи вiдноситесь ви до службових осiб, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становише,

вiдповiдно до статгi 50 Закону УкраТни "Про запобiгання корупцii"?

Hi
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Зв'язок iз суб'ектом
. декларування

дружина

3агальна
iнформацiя

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Прiзвише: Бородiна
lм'я: lрина

по батьковi: lBaHiBHa

Дата народження:
[Конфiденцiйна

iнформацiя]
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Громадянство Податковий номер

yKpaiHa [Конфiденцiйна
iнформацiя]

3, оБ,екти HEPyxoMocTl

Суб'окг декларування повинен задекларувати Bci об'окти HepyxoMocтi. що належать йому або членам його
ciM'T на правi власностi. знаходяться у них в орендi чи на iншому правi користування, незалежно вiд форми
укладення правочину, внаслiдок якого набуге таке право. Це включае TaKi об'екти HepyxoMocTi: земельна
дiлянка, житловий будинок, квартира, офiс, садовий (дачний) будинок, гараж, iнше.

Вид об'екrа:
Квартира

3агальна плоlца
(м'),
44.8

Вид об'екта:
3емельна дiлянка

ýата набуття
права:

3,1 .1 2.201 8

3агальна плоtца
(rr'),
745

Кадастровий
номер:

[Конфiденцiйна
iнформацiя]
Прiзвище:
Бородlн

lм'я: ЮРlй
по батьковi:
вlкторович

КраТна:
yKpaiHa

Поштовий iндекс:
[Конфiденцiйна

iнформацiя]

Населений пункr:
Олександро-
калинове /

костянтинiвський
район / Донецька
область / yкpaiнa

Мреса:
[Конфiденцiйна

iнформац]я]

Kpaiнa:
yKpaiHa

Поштовий iндекс:
[Конфiденцiйна

iнформацiя]

Населений пункr:
Медведеве /

Чорноморський
район / Автономна
Республiка Крим /

YKpaiHa

Мреса:
[Конфiденцiйна

iнформацiя]

[Не вiдомо]

Мiсцезнаходження BapTicTb на дату
набуття

BapTicTb за
останньою

оцiнкою

[Не вiдомоI

[Не вiдомо]

|нформацiя щодо
прав на об'ект

Тип права:
власнiсть

Вiдсоток, %: 100
Прiзвище:
Бородlн

lм'я: ЮРlй
по батьковi:
вlкторович

Тип права;
власнiсть

вiдсоток, %: 100
Прiзвище:
Бородlн

lм'я: ЮРlЙ
Jlo батьковi:
вlкторович
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Дата набуття
права:

26,01.2012

Реестрацiйний
номер:

[Конфiденцiйна
iнформацiя]
Прiзвище:
Бородlн

lм'я: ЮРlй
по батьковi:
вlкторович

[Не вiдомо]
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3аrальна
iнформацiя

Вид об'екта:
Житловий будинок

ýата набуття
права:

12,о9,2о04

Загальна плоlла
(rr'),
32,2

Реестрацiйний
номер:

{Конфiденцiйна
iнформацiя]
Прiзвище:
Бородlн

lм'я: ЮРlй
по батьковi:
вlкторович

' Мiсцезнаходження BapTicTb на дату
набlrrтя
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BapTicTb за
останньою

оцiнкою

[не
застосовуеться]

lнформацiя щодо
прав на об'ект

Тип права:
власнiсть

Вiдсоток, %: 100
Прiзвище:
Бородlн

lм'я: ЮРlй
по батьковi:
вlкторович

Краiна:
Укра[на

Поштовий iндекс:
[Конфiденцiйна

iнформацiя]

Населений пункr:
Медведеве /

Чорноморський
район / Автономна
Республiка Крим /

yкpaiнa

Мреса:
[Конфiденцiйна

iнформацiя]

1237 0

4, оБ,екти нЕзАвЕршЕного БудlвництвА

Суб'ект декларування повинен задекларувати: 1) об'екги незавершеного будiвництва; 2) об'екги, не
прийнятi в експлуатацiю; або 3) об'екги, право власностi на якi не зареестроване в установленому законом
порядку.

TaKi об'екти декларуються, якщо вони: а) належать суб'екry декларування або членам його ciм'j на правi
власностi вiдповiдно до l_]ивiльного кодексу УкраТни; б) розташованi на земельних дiлянках, lло належать
суб'екту декларування або членам його ciM'i на правi приватноi власностi. включаючи спiльну власнiсть.
або переданi iM в оренду чи на iнmoмy правi користування, незалежно вiд правових пiдстав набугrя такого
права; або в) повнiстю або частково побудованi з матерiалiв чи за кошти суб'екга декларування або членiв
його ciM'j.

У суб'екrа декларування чи членiв його ciM'i вiдсутнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

5. цlннЕ рухомЕ мАЙно (KPlM трАнспортних зАсоБIв)

Суб'ект декларування повинен задекларувати: цiнне рухоме майно, BapтicTb якого перевищуе 100
прожиткових MiHiMyMiB, встановленних мя працездатних осiб на 'l сiчня звiтноrо року. Пiд рухомим
майном розумiються будь-якi матерiальнi об'екти, якi можугь бути перемiщеними без заподiяння jM шкоди
(наприклад, ювелiрнi вироби, персональнi або домашнi електроннi пристроТ, одяг, твори мистецтва,
антикварiат тощо).

У цьому роздiлi декларацiТ НЕ декларуеться таке майно: цiннi папери, корпоративнi права, готiвковi кошти,
кошти на рахунках в банку чи iнших фiнансових установах, дорогоцiннi (банкiвськi) метали,

Якщо рухоме майно е одночасно подарунком, то воно декларуеться як в цьому роздiлi (у разi перевищення
зазначеного пороry декларування), так i в роздiлi "Доходи, у тому числi подарунки".

У суб'екга декларування чи членiв його ciM'i вtдсрнi об'еfiи для декr,tаруван1-1я в цьому роздiлi

6. цlннЕ рухомЕ мАЙно - трАнспортнl зАсоБи

Суб'екr декларування повинен задекларувати: транспортнi засоби та iншi самохiднi машини i механiзми
незалежно вiд ii Bapтocтi.

https://pUblic.nazk,gov,Ua/declaration/Зc4d88d6-edaЗ_488e a069-ff2763a0711a 4l8
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Заrальна iнформацiя

Вид об'екта:
Автомобiль легковий

,Qата набуття права:
24,0з,2012

lдентифiкацiйний
номер:

[Конфiденцiйна
iнформацiя]

flекларус:
дружина

Прiзвище: Бородiна
lм'я: lрина

по батьковi: lBaHiBHa

Вид об'скта:
Автомобiль легковий

перегляд декларацii | единиЙ дЕржАвниЙ рЕестр дЕклАрАцlЙ

Характеристика

Марка:
Fiat

Модель
Albea

PiK випуску:
2011

Марка
Skoda

Модель:
octavia Тоur

BapTicTb на дату
набуття у власнiсть,

володiння чи
користування

,120000

,144000

lнформацiя цlодо прав
на майно

Тип права: Власнiсть
Власник: дружина

Прiзвище: Бородiна
lм'я: lрина

по батьковi: lBaHiBHa

Тип права; Власнiсть
Прiзвище: БОРОДlН

lм'я: ЮРlИ
по батьковi:
вlкторович

Дата набуття права:
07.04.2010

lдентифiкацiйний
номер:

[Конфiденцiйна
iнформацiя]

PiK випусry:
2010

Прiзвище: БОРОДlН
lм'я: ЮРlИ

по батьковi:
вlкторович

7. цlннl пАпЕри

У су6'екта декларування чи членiв його ciM'i вiдсутнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

8. корпорАтивнl прАвА

Суб'екr декларування повинен задекларувати: будь-якi корпоративнi права, KpiM акцiй, зазначених в
попередньому роздiлi декларацii, у тому числi частки (паi) у статугному (складеному) капiталi чи в будь-
якому iншому еквiвалентi статутного капiталу товариства. пiдприемства. органiзацiТ. що зареестрованi в
YKpaTHi або за кордоном. у тому числi пайовi внески в кредитнiй спiлцi.

У суб'екга декларування чи членiв його ciм'j вiдсугнj об'екти для декларування в цьому роздiлi

9. юридичнl осоБи, кlнцЕвим БЕнЕФlцlАрним влАсником
(контролЕром) яких е суБ,ект дЕклАрувАння АБо члЕни Його clM,i

Суб'ект декларування повинен задекларувати: будь-якi корпоративнi права, KpiM акцiй, зазначених в
попередньому роздiлi декларацiТ, у тому числi частки (паТ) у статугному (складеному) капiталi чи в будь-
якому iншому еквiвалентi статутного капiталу товариства, пiдприомства. органiзацi'i. U.lo зареестрованi в
YKpaiHi або за кордоном, у тому числi пайовi внески в кредитнiй спiлцi.

У суб'окrа декларування чи членiв його ciM'i вiдсутнi о6'екги для декларування в цьому роздiлi

https]//pUbl]c,nazk,gov,Ua/declaгalion/Зc4d88d6,eda3_488e-a069-ff2763a0711 а 5/8
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10. нЕмАтЕрlАльн|Активи

Нематерiальнi активи включають: об'екти права iнтелектуальноi власностi, що можугь бли оцiненi в
грошовому еквiвалентi (право на винахiд, корисну модель, ноу-хау. промисловий зразок, топографiТ
iнтегральноТ мiкросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерцiйне найменування, авторське право тощо),
право на використання надр чи iнших природних pecypciB, iнше.

У суб'скга декларування чи членiв його ciM'i вiдсугнi об'екти для декларування в цьому роцiлi

11. доходи, у тому числl подАрунки

Су6'екг декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохiд упродовж звiтного перiоду.

Доходи включають: заробiтну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним мiсцем роботи, так i

за сумiсництвом, гонорари та iншi виплати згiдно з цивiльно-правовими правочинами, дохiд вiд зайняття
пiдприемницькою або незапежною професiйною дiяльнiстю, дохiд вiд надання майна в оренду, дивiденди.
проценти, роялтi, cTpaxoвi виплати, благодiйну допомоry. пенсiю. спадщину. доходи вlд вiдчуження цiнних
паперiв та корпоративних прав, подарунки та iншi доходи, Пiд заробiтною платою розумiеться основна
заробiтна плата. а також будь-якi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються)
особi у зв'язку з вiдносинами трудового найму.

Подарунки у формi грошових коштiв повиннi зазначатися, якщо розмiр таких подарункiв, отриманих вiд
однiеj особи (групи осiб) протягом року, перевищуе 5 прожиткових MiHiMyMiB, встановленних для
працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року.Подарунок у формi, iншiй нiж грошовi кошти (рухоме майно,
Hepyxoмicтb тощо). зазначаеться, якч.lо BapTicTb такого подарунку перевищуе 5 проlt<иткових MiHiMyMiB,
встановленних мя працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року. Зазначення iнформацii про подарунок
не виключас обов'язок вказати вiдповiдне майно в iнших роздiлах декларацir', наприклад, у роздiлах про
цiнне рухоме майно. нерухоме майно. цiннi папери l ощо.

Джерело доходу Вид доходу
lнформацiя lцодо права

власностl

lнше: Соцiальна виплата

Розмiр (BapTicTb)

81000Мерело доходу:
Юридична особа,

заребстрована в Украjнi
Найменування:,Щнiпровс

ький мiський центр
зайнятостi

Код в €диному
державному peecTpi

юридичних осiб,
фiзичних осiб -
пiдприемцiв та
громадських

формувань: 40991299

Тип права: Власнiсть
Прiзвище: БОРОДlН

Iм'я: ЮРlЙ
по батьковi:
вlкторович

Де(ларуе:
Прiзвище: БОРОДlН

lм'я: ЮРlЙ
ло батьковi:
вlкторович

,t2. грошовl Активи

СУб'еКГ ДеКЛаРування повинен задекларувати: готiвковi кошти, кошти, розмiщенi на банкiвських рахунках,
ВНеСКИ ДО КРеДИТНИХ СПiЛОК Та iнших небанкiвських фiнансових установ, у тому числi до iнституriв
спiльного iнвестування, кошти, позиченi суб'ектом декларування або членом його сiм'i TpeTiM особам,
активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах, iнше.

Не ПiдлягаЮть декларуванню наявнi грошовi акгиви (у тому числi готiвковi кошти, кошти. розмiщенi на
баНКiВСЬКИХ РаХУнках, внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, кошти,
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позиченi TpeTiM особам)та активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах, сукупна BapTicтb яких не
перевищуе 50 прожиткових MiHiMyMiB, встановленних для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного
року.

У суб'екrа декларування чи членiв його ciM'T вiдсрнi об'екги для декларування в цьому роздiлi

,l3. ФlнАнсовl зоБов,язАння

Суб'ект декларування повинен задекларувати: отриманi кредити, отриманi позики, зобов'язання за
договорами лiзингу, розмiр сплачених коштiв в рахунок ocнoBHoi суми позики (кредиту) та процентiв за
позикою (кредитом), зобов'язання за доrоворами страхування та недержавного пенсiйного забезпечення,
кошти, позиченi суб'еrrу декларування або члену його ciM'T iншими особами, несплаченi податковi
зобов'язання, iнше.

lнформацiя зазначаоться, лише якщо розмiр зобов'язання перевищуе 50 проlкиткових MiHiMyMiB,
встановленних для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року. Якщо розмiр зобов'язання не
перевищуе 50 проlкиткових MiHiMyMiB, встановленних мя працездатних осiб на 1 сiчня звiтного
року, зазначасться лише загальний розмiр такого фiнансового зобов'язання (наприклад, якщо розмiр
сплачених коштiв в рахунок ocHoBHoi суми позики (кредиту) у звiтному роцi не перевищуо 50 прох(иткових
MiHiMyMiB, встановленних для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного року, то зазначаеться лише
загальний розмiр позики (кредиту)).

У суб'екrа декларування чи членiв його ciM'T вiдсрнi об'екти для декларування в цьому роздiлl

14. видАтки тА прАвочини суБ,ектА дЕклАрувАння

Вiдомостi про видатки та правочини зазначаються лише у разi, якщо розмiр вiдповiдного видатку (BapTicTb
предмету правочину) перевищуе 50 прожиткових MiHiMyMiB, встановленних для працездатних осiб на
1 сiчня звiтноrо року,

У суб'еrга декларування чи членiв його ciM'i вiдсутнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

15. роБотАзА сумlсництвом суБ,ектАдЕклАрувАння

Суб'ект декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконуеться або виконувалася за
сумiсництвом.

Зайняття посади чи робота за сумiсництвом декларуеться, якщо tiзайняття (виконання) розпочалося або
продовжувалося пiд час звiтного перiоду незалежно вiд тривалостi.

Посада чи робота за сумiсництвом декларуеться незалежно вiд того, чи була вона оплачуваною

Посада або опис роботи, tцо
виконуеться (виконувмася) за

сумiсництвом
Оплачуванiсть

Фiзична або юрlrдична особа,
для якоi виконувалась робота (у

якiй особа займала посаду за
сумiсництвом)
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Су6'екг декларування повинен задекларувати: видатки та Bci правочини, вчиненi у звiтному перiодi, на
пiдставi яких у суб'екта декларування виникае або припиняеться право власностi. володiння чи
користування, у тому числi спiльноТ власностi, на нерухоме або рухоме майно, нематерiальнi та iншi
активи, а також виникають фiнансовi зобов'язання, якi зазначенi у роздiлах 3-12 цiеj декларацiТ.
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Посада або опис роботи, tцо
виконуеться (виконувалася) за

сумiсництвом
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Фiзична або юридична особа,
для якоi виконувалась робота (у

якiй особа займала посаду за
сумiсництвом)

Юридична особа, зареестрована в
YKpaiHi

Найменування: ТОВ
"тЕхнооптторг_трЕЙд,

Код в едпному дерх€вному
peecTpi юридичних oci6,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань:

31497076

Оплачуванiсть

lнспекгор з контролю Оплачувана

16. члЕнство суБ,ектА дЕклАрувАння в оргАнlзАцlях тА ix оргАнАх

Суб'ект декларування повинен задекларувати: входження су6'екrа декларування до керiвних, ревiзiйних
(аудиту) чи наглядових органiв rромадських об'еднань, благодiйних органiзацiй. самореryлiвних чи
самоврядних професiйних об'еднань; членство в таких об'еднаннях (органiзацiях).

lнформацiя зазначасться, якщо суб'ект декларуванвя займав зазначену посаду або був членом органiзацii
упродовх( звiтноrо перiоду незалежно вiд тривалостi.

Органiзацii, у яких суб'ект декларування е членом.

У су6'екга декларування чи членiв його ciм'j вiдслнi о6'екти для декларування в цьому роздiлi

Членство в органах органiзацiй.

У суб'еrга декларування чи членiв його ciM'j вiдсутнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

!окумент пiдписано:

Бородlн юрlЙ вlкторович
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