
Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 
В.о. міського голови, секретаря міської ради 

 
Зонтова Олега Вячеславовича  
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Зонтова О.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  156107,65 50071,31 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

66271,49 7706,67 

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та 
пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором 
страхування, недержавного пенсійного забезпечення та 
пенсійного вкладу  

- 6334,64 

дохід від провадження підприємницької та незалежної 
професійної діяльності 

89836,16 36030,00 

 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Зонтова О.В.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа         

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька  обл.            3997 - - 

Житлові будинки 
Україна, Донецька  обл.          51,3 - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна, Донецька  обл.                                   83,1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Зонтова О.В.  

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

Hyndai Acent,   

1,4                  

2012   

 
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта 

 

Перелік транспортних засобів 
Марка/модель                                                                                          

(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна) Рік випуску 

Автомобілі легкові Hyndai Acent,   

1,4                  

2012 

 
Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 

Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     
членів сім’ї декларанта (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Розмір внесків до статутного (складеного) 
капіталу товариства, підприємства, 
організації 

1000   

   

 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 16.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

Заступника міського голови 
 

Бєлозьорова Андрія Миколайовича  
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Бєлозьорова А.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  22039 12771 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

439 12771 

інші види доходів 21600 - 
 

Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Бєлозьорова А.М. 

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

ГАЗ 31105 - 101, 

2285 

2007 - - 

 
 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта 

Перелік транспортних засобів 
Марка/модель                                                                                          

(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна) Рік випуску 

Автомобілі легкові ВАЗ 21099, 1499 1998 

 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  27.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

Заступника міського голови  
 

Воропаєва Віктора Миколайовича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Воропаєва В.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  220262 76332 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

161283 76332 

інші види доходів 58979 - 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Воропаєва В.М.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання       

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька  обл. 63 - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна, Донецька  обл. 49,3 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Воропаєва В.М. 

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

Мазда / CX – 5,                                   
2191 

2014 510000 - 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  27.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

Керуючого справами виконкому 
 

Огаркової Олени Анатоліївни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Огаркової О.А. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  85811 71670 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

73799 71670 

інші види доходів 12012 - 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Огаркової О.А.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька  обл. 878 - - 

Житлові будинки 
Україна, Донецька  обл. 128,9 - - 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Огаркової О.А. 

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

Renault latitude, 2,5 2010 - - 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

Заступника міського голови 
 

Сіваша Дмитра Вікторовича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Сіваша Д.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  202834 - 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

176729 - 

інші види доходів 26105 - 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Сіваша Д.В.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду  чи   на інше 

право користування 

Квартири 
Україна, Донецька  обл. 22,3 - - 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Сіваша Д.В. 

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

Хонда Аккорд, 2400,                   
(оренда) 

2006 - - 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 24.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

першого заступника начальника  
Управління соціального захисту населення  

 
Альохіної Олени Євгенівни  
та членів її  сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Альохіної О.Є. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  87541 61462 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

87541 61462 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 51,6 

Гаражі 
Україна, Донецька обл. 24 

 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради    30.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

                заступника начальника загального відділу  
 

Бабенко Тетяни Ігорівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Бабенко Т.І. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  104097 43925 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

91509 43925 

інші види доходів 12588 - 
 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 

 

48 кв. м 

 

 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради  25 березня 2015. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу ведення Державного реєстру виборців  
Воропаєвої Вікторії Георгіївни  
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Воропаєвої В.Г членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  76332 220262 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

76332 161283 

інші види доходів - 58979 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування   Воропаєвої В.Г.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 49,3   

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 63 

 
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта 

Перелік транспортних засобів 
Марка/модель                                                                                          

(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна) Рік випуску 

Автомобілі легкові Мазда/СХ-5, 2191 2014 

 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  27.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника Центру надання адміністративних послуг м. Слов'янська   
 

Головаченко Ганни Миколаївни  
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Головаченко Г.М. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  77829 -- 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

77829 -- 

 
   

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 24 березня 2015 року. 



Відомості про  майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

в.о. начальника відділу культури 
Слов`янської міської ради  

 
Гусейнової Оксани Володимирівни   

та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 
 

Відомості про доходи 

 
Сума 1держанного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Гусейнової О.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  68671,79 - 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

66511,79 - 

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)  2,160 - 
 
 

 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради   27.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 
 

Давидової Інни Іванівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Давидова І.І. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  95082  

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

87205  

дивіденди, проценти  7467  

інші види доходів 410  

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Давидової І.І.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 54   

Гаражі 
Україна, Донецька обл. 27   

 
 

Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Давидової І.І.  

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

ЗАЗ, 1498 куб. см 2011   

 
Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Давидової І.І. та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах, у т. ч.:  

60000   

   

 



Відомості про фінансові зобовязання 

 Фінансові зобов’язання Давидової І.І. та інші його витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

Недержавне пенсійне забезпечення 2676   
   

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 

роботи Слов’янської міської ради 26.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу  охорони здоров’я 
Слов’янської міської ради 
Джим Олени Юріївни  

та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Джим  О.Ю. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  93284  - 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

93284  - 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Джим О.Ю.  

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька обл. 900   

Житлові будинки 
Україна,  Донецька обл. 104   

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування    

 Джим О.Ю.           

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

Chery A 15/Amulet 1497 c м
3  

109 л.с. 

2007 - - 

 
   

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  27.03.2015. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника управління, 
начальника відділу благоустрою управління житлово-комунального 

господарства Слов’янської міської ради  
 

Діденко Дмитра Івановича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Діденко Д.І. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  89209 ------ 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

89209 ------- 

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 

роботи Слов’янської міської ради 25.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника управління комунальної власності  

Слов’янської міської ради  
 

Дьяченко Вікторії Володимирівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Дьяченко В.В. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  75894 20757 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  

75594 20757 

матеріальна допомога 300 - 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Майно,  що  перебуває  у  власності,  в  оренді  чи  на  іншому  праві  користування  
Дьяченко В.В. 

 

Сума витрат (грн) на Перелік 
об’єктів 

Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна 
площа   
(кв. м) 

придбання 
у 

власність 

оренду чи  на 
інше право 
користування 

Квартири Україна, Донецька обл., 
1/6 

64,8 - - 

 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ ї 
декларанта 

 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл. 1000 
Житлові будинки Україна, Донецька обл. 86 
Квартири Україна, Донецька обл., 1/3 60 
 

Відомості про транспортні засоби 
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 
користування членів сім’ ї декларанта 
 

Перелік 
транспортних 

засобів 

Марка/модель   
(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність 

двигуна) 

Рік випуску 

Автомобілі легкові ВАЗ 219060 об. 1596 см3 59кВт 2012 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  24.03.2015 року. 



Відомості про про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника відділу освіти  
Слов`янської міської ради  

 
Жидкової Лариси Василівни  
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума 1держанного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Жидкової Л.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  76196  

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

66927  

дохід від викладацької діяльності, наукової і творчої 
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 
практики та спорту 

9269  

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Жидкової Л.В.               

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл..  44,7   

 
 

 
Відомості про фінансові зобовязання 

 Фінансові зобов’язання Жидкової Л.В.  та інші його витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

Погашення основної суми позики (кредиту) 
9332   

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 
 

2026   

   

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради   30.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника, начальника відділу реформування та житлової 
політики управління житлово-комунального господарства Слов’янської 

міської ради 
 

Заруби Ольги Вікторівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Заруба О.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  67494 14086 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

67494 14086 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Заруби О.В..                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Житлові будинки 
Україна, Донецька обл. 85,6   

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника служби у справах дітей 

Слов’янської міської ради  
 

Калашнікової Тетяни Леонідівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Калашнікової 
Т.Л. 

членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  

72240 - 
заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  72240 - 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України 

Назва країни в іноземній  
валюті 

перераховані у 
гривні 

Російська Федерація - 27262 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Майно,  що  перебуває  у  власності,  в  оренді  чи  на  іншому  праві  користування  
Калашнікової Т.Л. 

 
Сума витрат (грн) на Перелік об’єктів Місцезнаходження 

об’єкта (країна, адреса) 
Загальна 
площа   
(кв. м) 

придбання 
у 

власність 

оренду чи  на 
інше право 
користування 

Земельні ділянки Україна, Донецька 
обл.  

(право користування)  464 

- - 

Житлові Будинки Україна, Донецька 
обл.,                                 

(право користування) 130 

- 
- 

 
 

Відомості про фінансові зобов’язання 
 

Фінансові зобов’язання Калашнікової Т.Л. та інші її витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за 
кордоном 

Погашення основної суми позики (кредиту) 4616 - 
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 4283 - 
 
 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради  25.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника управління архітектури та містобудування  
 
 

Кіяшко Віталія Леонідовича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Кіяшко В.Л. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  82301 21400 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

82201 - 

матеріальна допомога 100 - 

інші види доходів - 21400 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Кіяшка В.Л.              

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька обл.. 1500 - - 

Житлові будинки 
Україна, Донецька обл. 167,1 - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл. 1200 

Житлові будинки Україна, Донецька обл. 82,6 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 55,6 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Кіяшко В.Л.  

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 



Автомобілі 
легкові 

КІА Magentis 1997 см
3 2006 - - 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради     25.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника фінансового управління Слов'янської міської ради  
 

Ковальова Ігоря Григоровича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Ковальова І.Г. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  148065 147470 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

110332 - 

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та 
пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором 
страхування, недержавного пенсійного забезпечення та 
пенсійного вкладу  

37733 147470 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Ковальова І.Г.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька обл.. 600 - - 

Житлові будинки 
Україна, Донецька обл.. 65 - - 

 

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25.03.2015 року. 



                                                           
 

Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника управління економічного і соціального розвитку  
 

Ковальової Олени Федорівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Ковальова О.Ф. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  106124 88206 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

83431 52650 

дивіденди, проценти  17458 - 

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та 
пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором 
страхування, недержавного пенсійного забезпечення та 
пенсійного вкладу  

5235 - 

інші види доходів - 35556 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Ковальової О.Ф.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

 1750 - - 

Житлові будинки 
 230 - - 

Інше нерухоме 
майно 

 78,3  - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки  2171  

Квартири 
 42,6  



65,3 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування  

Ковальової О.Ф.             

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

HYUNDAI AX35 1998 см3 2010 - - 

 
 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта 

Перелік транспортних засобів 
Марка/модель                                                                                          

(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна) Рік випуску 

Автомобілі легкові ТОУОТА  CAMRY 2.5л  2012 

 
Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Ковальової О.Ф.  та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах, у т. ч.:  

101 208   

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: 2600   
   

 
   

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради     13.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу з питань внутрішньої політики 
Кравченка Дмитра Валерійовича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Кравченко Д.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  57795 30852 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

57795 - 

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)  - 30852 
 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Кравченка Д.В.  

 

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири Україна, Донецька обл. 54,6 (1/3) - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири Україна, Донецька обл. 51,2 

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи Слов’янської 
міської ради  31.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Слов’янської міської ради  
Кудрі Олени Миколаївни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Кудрі О.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  69532 - 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

69232 - 

матеріальна допомога 300 - 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Кудрі О.М.              

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право 

користування 

Земельні 
ділянки 

Україна, Донецька обл. 1000   

Квартири Україна, Донецька обл. 37,1   

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл. 785 

Житлові будинки Україна, Донецька обл. 99,1 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Кудрі О.М. 

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

Skoda Оktavia A5, 1798 2011   

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  17.03 .2015року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу з контролю Слов’янської міської ради 
                                               Лапченко Ольги Валентинівни  

та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 
 

 
Сума одержаного (нарахованого) 

доходу 
Перелік доходів 

Лапченко О.В. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  51437 - 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  

47117 

 

 

- 

аліменти 4320 - 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30 березня 2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника  
Управління соціального захисту населення  

 
Лисицької Ольги Олександрівни  

та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Лисицької О.О. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  75997 8527 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

58254 - 

Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 17743 8527 
 
 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради 30.03.2015 року.



 Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу транспорту та зв’язку управління економічного і 
соціального розвитку Слов’янської міської ради 

                                               Макієнко Римми Вікторівни  
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Макієнко Р.В. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  54624 77888 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

54624 - 

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 76088 

Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) - 1800 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Макієнко Р.В.              

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
 

Україна, Донецька обл. 62,4 - - 

 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25 березня 2015. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу з організаційного забезпечення  
депутатської діяльності Слов’янської міської ради  

 

Малої Лесі Миколаївни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Малої Л.М. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  77369 28814 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  

77369 28814 

 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта 
 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна площа (кв. м) 

Квартири Україна, Донецька обл. 53,7 

 

Відомості про фінансові зобов’язання 
 

Фінансові зобов’язання Малої Л.М. та інші її витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за 
кордоном 

Погашення основної суми позики (кредиту) 
ПАТ КБ ”Приватбанк” 

13248 - 

Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 
ПАТ КБ “Приватбанк” 

28 - 

 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  23.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника управління, начальник відділу курортної сфери і 
туризму управління стратегічного планування, інвестиційної політики та 

зовнішньоекономічних зв’язків Слов’янської міської ради 

Матвієнко Алла Миколаївна 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Матвієнко А.М. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  
92 216 17 225 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  

92 216 - 

інші види доходів - 17 225 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

Майно,  що  перебуває  у  власності,  в  оренді  чи  на  іншому  праві  користування  
Матвієнко А.М. 

 

Сума витрат (5рн.) на Перелік 
об’єктів 

Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна 
площа   
(кв. м) 

придбання 
у 

власність 

оренду чи  на 
інше право 
користування 

Земельні 
ділянки 

   Україна,                     
Донецька обл., (1/2) 

1 190 - - 

Житлові 
будинки 

Україна,                             
Донецька обл. (1/2) 

75 - - 
 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
 членів сім’ ї декларанта 

 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл., (1/2) 1 190 
Житлові будинки Україна, Донецька обл., (1/2) 75 
 

 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради  25.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Слов’янської міської ради 

                                  Міщенка Олександра Миколайовича  
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Міщенко О.М. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  64308 92797 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

64308 

 

48446 

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) - 44351 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Міщенка О.М.              

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 
Україна, Донецька область,  700,0   

Житлові будинки 
Україна, Донецька область,  80,0    

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька область,  700 

Житлові будинки Україна, Донецька область,  80,0 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  18 березня 2015. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу кадрової роботи Слов’янської міської ради 
                                               Моторіної Тетяни Петрівни 

      та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Моторіної Т.П. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  84110 21270 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору                                                                                                  

63116 

 
- 

матеріальна допомога 5208 - 

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 15786 21270 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Моторіної Т.П.              

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька область 1070 

 

  

Квартири 
Україна, Донецька область 50,8   (1/2)  

32,2 

  

Садовий (дачний) 
будинок 

Україна, Донецька область 12,5   

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна, Донецька область 50,8  (1/2) 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 

кадрової роботи Слов’янської міської ради  27 березня 2015 року.



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу цивільного  захисту 
 

Новака Валерія  Альбертовича  
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Новака В.А. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  60060 8628 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у 
позиціях 7, 8) 

60060 8628 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Новака В.А.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа       

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду  чи  на  інше 

право  користування 

Земельні ділянки 
Україна, Донецька  обл..             1340 

- - 

Житлові будинки Україна, Донецька  обл..             80,5 - - 

 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25.03.2015 року.  



Відомості   про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу освіти 
 Слов’янської міської ради 

Овчаренко Вадим Миколайович 
та членів  його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Овчаренко В.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  99148 6730 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

99148 6730 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Овчаренко В.М.            

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл.  65 

 (1/2) 

  

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  членів сім’ї  
декларанта            

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл.  65 

 (1/2) 

  

 
Відомості про транспортні засоби 

 
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта 

 

Перелік транспортних засобів 
Марка/модель                                                                                          

(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна) Рік випуску 

Автомобілі легкові Daewoo Nexia,  V - 1,5 DOCH,  (1/2) 2007 

 



Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
членів сім’ї декларанта 

 

Перелік транспортних засобів 
Марка/модель                                                                        

(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна) Рік випуску 

Автомобілі легкові Daewoo Nexia,  V - 1,5 DOCH,  (1/2) 2007 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 29.01.2015р. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

 в.о.директора Слов’янського міського центру соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Олійник Марини Миколаївни 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Олійник М.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  79674 15056 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

70167 15056 

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської та суддівської практики 
із спорту 

6507 - 

матеріальна допомога 3000 - 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування Олійник М.М.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартира 
Україна, Донецька обл.., 57   

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартира 
Україна, Донецька обл.,                          57 

 
 
 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 24.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника  
Управління соціального захисту населення, начальника відділу 

бухгалтерського обліку (головного бухгалтера)   
 

Отченаш Валентини Василівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Отченаш В.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  72329 5979 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

72329 - 

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або 
користування) майна 

- 5979 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Отченаш В.В.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 29,1 - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл., 96800 

Житлові будинки Україна, Донецька обл.,  58,9 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Отченаш В.В.  

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

CHEVROLET   AVEO   TC  58 
V1598 

2007 - - 

 
 



Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Отченаш В.В., та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: 180 -  
   

 
Відомості про фінансові зобовязання 

 Фінансові зобов’язання Отченаш В.В. та інші його витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

Погашення основної суми позики (кредиту) 4625 -  

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

142 -  

   

 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради  30.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника управління архітектури та містобудування  
 

Пахомова Олександра Вікторовича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Пахомов О.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  70721 56581 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

70721 8452 

матеріальна допомога 100 200 

дарунки, призи, виграші - 50 

інші види доходів - 47879 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Пахомова О.В.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа               

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька обл. 1000 - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл. 1000 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 42,7 

 
Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Пахомова О.В. 

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

HONDA CIVIC 4D 1799см3                    

104 кВт 
2008 - - 



ЗАЗ-1102 1100см3 40 кВт 1993 

 
Відомості про фінансові зобовязання 

 Фінансові зобов’язання Пахомова О.В. та інші його витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

Погашення основної суми позики (кредиту) 13120 -  

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

1656 -  

   

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)  
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

Погашення основної суми позики (кредиту) 4150 -  

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

809 -  

   

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради     25.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника відділу охорони здоров’я  

Слов’янської міської ради  
Пісаренко Людмили Юріївни   
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Пісаренко Л.Ю.  членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  96134  58170  

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

96134  58170  

дохід від провадження підприємницької та незалежної 
професійної діяльності 

- 4700  

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Пісаренко Л.Ю.  

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Україна, Донецька обл. 79,2 - - 

Україна ,  Донецька обл. 89,1 - - 

Квартири 

Україна,  м.Одеса 70,0 - - 

Гаражі 
Україна, Донецька обл. 20,0 - - 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  27.03.2015 



Витяги з декларації   про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника відділу освіти 
 Слов’янської міської ради 

 
Рубльовського Ігора Миколайовича 

та членів  його сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Рубльовського І.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  52337,94 37861,0 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

52337,94 37861,0 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Рубльовський І.М.               

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл.  60,2   

 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  26 березня 2015. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу інформаційного забезпечення 
Самохвалова В’ячеслава Миколайовича 

та членів його сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Самохвалов В.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  87386 66575 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

87386 66575 

 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Самохвалова В.М.  

 

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири Україна, Донецька обл. 30 (1/3ч.) - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири Україна, Донецька обл. 30 (1/3ч.) 

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи Слов’янської 
міської ради  30.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника служби у справах дітей Слов’янської міської ради 
                                               Соколової Олени Сергіївни  

                                   та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

 Соколова О.С. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  49092  29595  

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору       

  38630 

 

 29595 

дохід від викладацької,наукової і творчої діяльності, 
медичної практики, інструкторської та суддівської практики 
із спорту 

 10462 - 

  

Відомості про нерухоме майно  

             Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї 
декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл.. 644 

352 

Житлові будинки Україна, Донецька обл. 94,5 

Гаражі 
Україна, Донецька обл.  115 

 
Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Соколової О.С., та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах, у т. ч.:  

1795 -  

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  23 березня 2015. 



Відомості про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу екології та природних ресурсів   
 

Соловей Лариси Володимирівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Соловей Л. В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  75770 145952 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

75770 145952 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Соловей Л. В.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 
Україна, Донецька обл., 

Україна, Донецька обл., 

450 

1000 

- 

- 

- 

- 

Житлові будинки 
Україна, Донецька обл., 124,2 - - 

Квартири 
Україна, Донецька обл. (1/3) 45,1 - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири Україна, Донецька обл., (1/3) 45,1 

 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу 
кадрової роботи Слов’янської міської ради  25.03.2015 року.



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника організаційного відділу  
Слов’янської міської ради  

 
Степанової Олени Олександрівни  

та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Степанової О.О. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  69831 - 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

69831 - 

 
 

 
 

Відомості про фінансові зобовязання 

 Фінансові зобов’язання Степанової О.О. та інші її витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

Погашення основної суми позики (кредиту) 3755 

ПАТ «КБ 
Приватбанк» 

-  

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

2282 

ПАТ «КБ 
Приватбанк» 

-  

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 27 березня 2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу по обліку та розподілу 

житлової площі  
Слов’янської міської ради  

 

Стешенко Ганни Володимирівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Стешенко Г.В. членів сім’ ї 
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  

50995 78130 
заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  50995 60819 
Матеріальна допомога - 740 
Інші види доходів - 16571 

 

Відомості про нерухоме майно 
 

Майно,  що  перебуває  у  власності,  в  оренді  чи  на  іншому  праві  користування  
Стешенко Г.В. 

 
Сума витрат (грн) на Перелік об’єктів Місцезнаходження 

об’єкта (країна, адреса) 
Загальна 
площа   
(кв. м) 

придбання 
у 

власність 

оренду чи  на 
інше право 
користування 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл.  1000 - - 

Квартири Україна, Донецька обл., 
(1/2) 53 

- 
- 

 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ ї 

декларанта 
 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл. 1000 
Квартири Україна, Донецька обл., (1/2) 

53 
 

Відомості про транспортні засоби 
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 
користування Стешенко Г.В. 
 
 

Перелік 
транспортних 

засобів 

Марка/модель   
(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність 

двигуна) 

Рік випуску 

Автомобілі легкові 1,6 NISSAN QASHQAI 2012 
 
 

Відомості про транспортні засоби 



Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 
користування членів сім'ї декларанта 
 
 

Перелік 
транспортних 

засобів 

Марка/модель   
(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність 

двигуна) 

Рік випуску 

Автомобілі легкові 1,5 ВАЗ 21099 ЗНГ 2001 
 

Відомості про фінансові зобов’язання 
 

Фінансові зобов’язання Стешенко Г.В. та інші її витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за 
кордоном 

Погашення основної суми позики (кредиту) 2458 - 
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 6 - 
 
 
 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  24.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника юридичного управління  

Ткаченко Оксани Миколаївни  
та членів її сім’ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Ткаченко О.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  62676 13775 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

62576 13775 

матеріальна допомога 100 - 

інші види доходів - - 

 

Відомості про нерухоме майно 

 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Ткаченко О.М.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 

 

66,9 

Інше право 
користування  

- - 

 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 

 

66,9 

Інше право користування 

         

  Відомості про транспортні засоби 

 

  Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта  

Марка/модель    (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  

потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску 

ЗАЗ - DAE WOO SENS (1299 см3) 2013 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи Слов’янської 
міської ради  26.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника архівного відділу 
 

Тертишної Ірини Миколаївни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Тертишна І.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  68217 21804 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

68217 - 

інші види доходів -           21804 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Тертишної І.М.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 

 

38,5 - - 

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельна ділянка 
Україна, Донецька обл. 

 

900  

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 20.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника юридичного управління Слов’янської міської ради 
                                               Усіченко Наталії Миколаївни  

та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Усіченко Н.М. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  92004 34671 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

матеріальна допомога                                                                                                    

87688 

 

100 

34671 

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або 
користування) майна 

4216 - 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Усіченко Н.М.              

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька область 

 

988  

58368 

  

Житлові будинки 
Україна, Донецька область 41,6    

Квартири 
Україна, Донецька область 39,0   

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки Україна, Донецька область 900 

Житлові будинки Україна, Донецька область 60,9 

Квартири 
Україна, Донецька область 

(1/2 ) 

64,5 

 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  26 березня 2015. 



 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника загального відділу  
 

Чернишкової Наталі Сергіївни  
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Чернишкової Н.С. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  62856 318267 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

55056 318267 

інші види доходів 7800  

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Чернишкової Н.С.                

 

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на інше 

право користування 

Земельні ділянки 

Україна. Донецька обл.  541   

Житлові будинки 
Україна. Донецька обл.  80,1   

 
 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Квартири 
Україна. Донецька обл.  63,7 

 
 

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 26.03.2015року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника – начальника бюджетного відділу  
фінансового управління Слов'янської міської ради  

 
Шаульської Валентини Вікторівни 

та членів її сім’ ї за 2014 рік 
 
 

Відомості про доходи 
 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Шаульської В.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  167779 - 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

129826 - 

матеріальна допомога 600 - 

інші види доходів 37353 - 

 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Шаульської В.В.                

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Україна, Донецька обл.. 53,3 - - 
Квартири 

 

Україна, Донецька обл.. 53,3 - - 

 
 

 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Гаражі 
Україна, Донецька обл.. 78 

 

 
 
 

 
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта 



 

Перелік транспортних засобів 
Марка/модель                                                                                          

(об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску 

Автомобілі легкові ВАЗ-2199, 1499 см.куб., 410 см 2009 

 
Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 

 Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Шаульської В.В., та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах, у т. ч.:  

11000 

АТ «Ощадбанк» 

-  

   

Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     
членів сім’ї декларанта (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах  

10000 

АТ «Ощадбанк» 

-  

 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25.03.2015 року. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

начальника відділу торгівлі і захисту прав споживачів управління 
економічного і соціального розвитку Слов’янської міської ради 

                                               Яковенко Олега  Георгійовича 
та членів його сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Яковенко О.Г. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  100929 43120 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору  

72873 24300 

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та 
пенсійні виплати, що сплачені декларантом за договором 
страхування, недержавного пенсійного забезпечення та 
пенсійного вкладу  

28056 - 

Дохід від провадження підприємницької та незалежної 
професійної діяльності  

- 18820 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Яковенко О.Г.              

Сума витрат (грн) на 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     

(кв. м) придбання                

у власність 

оренду чи               на 

інше право користування 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька обл. 
100 

- 
- 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 45,6 - - 

Гаражі 
Україна, Донецька обл. 12 - - 

 
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

 
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) 

Земельні ділянки 
Україна, Донецька обл. 

747 

Інше нерухоме 
майно 

Україна, Донецька обл. 
90,3 

 
 
 
 
 
 
 
 



Відомості про транспортні засоби 

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування             
Яковенко О.Г. 

Сума витрат (грн) на 

Перелік                    

транспортних засобів 

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт) 
Рік випуску 

придбання                

у власність 

оренду чи               

на інше право 

користування 

Автомобілі 
легкові 

ВАЗ-21093,  
1499, 
59,92 

2006 - - 

 
 

Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Яковенко О.Г., та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) 

 

Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах, у т. ч.:  

1731 -  

 
 
 
Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  24 березня 2015. 



Відомості про майно, доходи,  
витрати і зобов’язання фінансового характеру 

заступника начальника управління комунальної власності  
Слов’янської міської ради  

 

Ярової Альони Леонідівни 
та членів її сім’ ї за 2014 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Ярової А.Л. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  56750 50377 

заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  

56667 50377 

дивіденди, проценти 83 - 
   
ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (кредитна 
картка) 

11366 - 

 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ ї 
декларанта 

 

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса) 

Загальна площа (кв. м) 

Квартири Україна, Донецька обл. 78,4 

 

Відомості про фінансові зобов’язання 
 

Фінансові зобов’язання Ярової А.Л. та інші її витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за 
кордоном 

Погашення основної суми позики (кредиту) 9631 - 
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 1467 - 
 
 

Дані наведені із декларації за 2014 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  27.03.2015 року. 

 


