
 
Відомості про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
міського голови 

 
Ляха Вадима Михайловича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Ляха В.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  892600 - 

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

42600 - 

інші види доходів (особисті накопичення) 850000 - 

 

Відомості про нерухоме майно 

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

Ляха 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 

Земельні ділянки 

Україна, Донецька  обл.   
м.Слов’янськ 

(на іншому праві 
користування) 

531 - - 

Житлові будинки 
Україна, Донецька  обл.   

м.Слов’янськ 

( на іншому праві 
користування) 

103.5 - - 

 

       

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 30.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
секретаря Слов’янської міської ради 

 
Кіма Жана Миколайовича   
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Кіма Ж.М. 
              

членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  3019482 - 

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

       29482 - 

доходи від провадження підприємницької та незалежної  
професійної  діяльності  

        990000 - 

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

        2000000            - 

 
 
 
 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                                   
Кіма Ж.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.  
Красноліманський р-н, 

Україна, Донецька обл.           
м.Слов’янськ 

Україна, Донецька обл.           
м.Слов’янськ 

880 

 

4000 

915(1/6 ч.) 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Садовий (дачний) 
будинок 

Україна, Донецька обл. 
Красноліманський р-н,          

103,2 - - 

Інше нерухоме 
майно 

Україна, Донецька обл.  
м.Слов’янськ   

( нежитловий будинок)             

221,7(1/6 ч.) 

 

 

- - 

 
 
 



 
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.  
Красноліманський р-н 

          

 

                       2500 

 

Квартири 
Україна, Донецька обл.           

м.Слов’янськ                          

 

                          55 

Інше нерухоме 
майно  

Україна, Донецька обл.           
м.Слов’янськ                          

 

                          112 

 
 

Відомості про транспортні засоби 

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

Меrsedes – Bens   

S – 350,  V-2990 куб. см. 

2013 - - 

Водні засоби Бриг 5,5м,   50 л.с. 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 Меrsedes – Bens 450 , V 4500 куб. см.  

  

2006 

 
 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи  
 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                    
Кіма Ж.М., та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) 

 

 Перелік  Усього у тому числі за кордоном  

 
Розмір внесків до статутного (складеного) 
капіталу товариства, підприємства, 
організації, у т.ч.: 

ТОВ    3491097 

     ТОВ       6000 

- 

- 

 

 

 



 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання  
 

А. Фінансові зобов’язання  Кіма Ж.М. та інші його витрати (грн) 
 

 Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

 Погашення основної суми позики (кредиту) 5220 

 

-  

 Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

2913 

 

-  

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  29.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
Заступника міського голови 

 
Підлісного Юрія Івановича  
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Підлісного Ю.І.  
              

членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  141915 48633 

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

       56057 41504 

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

2987 - 

дивіденди, проценти         76877 5911 

матеріальна допомога         5994         1218 
 
 
 
 

Відомості про нерухоме майно 

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

м.Слов’янськ                
82,8 

 

  

 
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) 

Квартири 
Україна, Донецька обл.           

м.Слов’янськ                          
Україна, Донецька обл.               

м.Слов’янськ                          
Україна, Донецька обл.           

м.Слов’янськ 

 

                     41,1 

                     28,3 

                     28,3 

 
 

Відомості про транспортні засоби 

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



Підлісного Ю.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 

КГА  Carens II 

2,0   1998 куб.см, 106, 65кВт. 

2008 - - 

 
 
 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи  
 

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Підлісного Ю.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.:  860750 

 

 

  

 
вкладених у звітному році  

860750 

 

 

  

 
 
 
 

   

 Б. 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  200000 

 

  

 
 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
міського голови 

 
Сіваша Дмитра Вікторовича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Сіваша Д.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  210846 - 

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

200049 - 

інші види доходів (особисті накопичення)          10797 - 

 

Відомості про нерухоме майно 

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

 
                                                                         

Сіваша Д.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.   
м.Слов’янськ 

 

 

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 акорд, 2400 куб. см.,    
190 л.с. (аренда) 

2006 - - 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання  

 

 
 

А. Фінансові зобов’язання  Сіваша Д.В. та інші його витрати (грн) 
 



 Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

 Погашення основної суми позики (кредиту) 14265 

 

-  

 Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

781 

 

-  

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 28.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника міського голови  

 
Шаповалова Ігоря Вікторовича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Шаповалова І.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  107224 8875 

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

107224 - 

інші види доходів - 8875 

Відомості про нерухоме майно 

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

м. Краматорськ 
380,3 - - 

 
 

Відомості про транспортні засоби 

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

Шаповалова І.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 

ЗАЗ 110217, V – 1198, 

Меrsedes – Bens Sprinter  
211CDI,  V- 2148 

2004 

2001 

- 

- 

- 

- 

Інші  засоби Yamaxa YBR  125 

Kawasakikiz 1000  

2013 

2012 

- 

- 

- 

- 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  28.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника міського голови 

 
Шаульської Валентини Вікторівни 

та членів її сім’ ї за 2015 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Шаульської В.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  188308            - 

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

       134828 - 

 матеріальна допомога              800            - 

Інші види доходів          52680            - 
 
 
 
 

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 

Квартири 
Україна, Донецька обл.  

м.Слов’янськ    

Україна, Донецька обл.  
м.Слов’янськ                

            

53,3 

 

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) 

Гаражи 
Україна, Донецька обл.           
м.Слов’янськ  ( 4 гаража)                       

 

                     100 

 

 
 
 
 
 

 
 



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 2199, 1499 куб. см.,  410 см.  2009 

 

 
Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи  

 
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                 

Шаульської В.В. та витрати  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 -  

    

  
 

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

 

 
Перелік  

Усього у тому числі за кордоном  

51. 
Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах , у т. ч. 10000 -  

 
 
 

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
Керуючого справами виконкому 

 
Огаркової Олени Анатоліївни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Огаркової О.А. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  97149 38632 

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

75405 38632 

інші види доходів 21744 - 

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. 

Слов’янський р-н  

878 - - 

Житлові будинки 
Україна, Донецька  обл. 

          Слов’янський р-н 

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 куб.см.  2010 - - 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  23.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності,                    

головного бухгалтера 
 

Давидової Інни Іванівни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Давидова І.І. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  88070 - 

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

87596 - 

дивіденди, проценти  71 - 

інші види доходів 403 - 

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 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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи 
Слов’янської міської ради 05.01.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  

Словак Ірини Юріївни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Словак І.Ю. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  123355 - 

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

65440 - 

інші види доходів 57915 - 

Відомості про нерухоме майно 

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

Квартири 
Україна, Донецька обл. 

Україна, Донецька обл. 

56,1 

44,9 (1/4) 

- - 

Інше нерухоме 
майно 

 

Україна, Донецька обл. 54,1 - - 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання  

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

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном 

Погашення основної суми позики (кредиту) 

Державна іпотечна установа 

2055 - 

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

Державна іпотечна установа 

7159 - 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи 
Слов’янської міської ради 05.01.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
Начальника загального відділу 

 
Бабенко Тетяни Ігорівни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Бабенко Т.І. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  221588 47971 

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

103292 47971 

Дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна 114100 - 

інші види доходів 4196 - 

Відомості про нерухоме майно 

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

Земельні ділянки 

- - - - 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 

 

48 кв.м - - 

Садовий (дачний) 
будинок 

- - - - 

 
 
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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  01.02.2016 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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Усіченко Н.М. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  103675 35267 

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

матеріальна допомога                                                                                                    

98209 

 

200 

35067  

 

200 

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

5266 - 

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 обл. 
м.Слов’янськ 

Україна, Донецька обл. 
Слов'янський район, Рай-
Олександрівка сільська 

рада 

988  

 

58368 

  

Житлові будинки 
Україна, Донецька обл. м.  

Слов’янськ 
42,0   

Квартири 
Україна, Донецька обл.м. 

Слов’янськ 
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) 

Квартири Україна, Донецька обл.,  м. 
Слов'янськ ½ частка     

65 

   

 
  

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  23 березня 2016. 



 
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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Міщенко О.М. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  96176 87735 

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

96176 

 

50665 

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) - 37070 

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  21 березня 2016. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника управління комунальної власності  

Слов’янської міської ради  
 

Чичкана Андрія Валентиновича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) 

доходу 
Перелік доходів 

Чичкан А.В. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  36302 61599 

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

18858 44235 

матеріальна допомога - 12900 
допомога по безробіттю 14323  
інши види доходів 3121 4464 

 
Відомості про нерухоме майно 

Майно,  що  перебуває  у  власності,  в  оренді  чи  на  іншому  праві  користування  Чичкана А.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.,  2204 - - 

Житлові будинки Україна, Донецька обл.,  64,8 - - 

Квартири Україна, Донецька обл.,  
 

54,9 - - 

Україна, Донецька обл.,  18 - - Гаражі 

Україна, Донецька обл. 18 - - 

 
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.,  40,5 

Відомості про транспортні засоби 
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) 
 
Перелік транспортних 

засобів 
Марка/модель   

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

Рік випуску 

Автомобілі легкові Geely MK, об. 1499 см3 2011 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи Слов’янської 
міської ради  22.02.2016 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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Джим О.Ю. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  115308 ---- 

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

115308 

 

---- 

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 область,  300,0   

Житлові будинки 
Україна, Донецька область,  126,6    

 
 

Відомості про транспортні засоби 
Транспортні засоби, що перебувають у власності Джим О.Ю. 

Перелік транспортних 
засобів 

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

двигуна) 

Рік випуску 

Автомобілі легкові Cherry Amulet , об. 1599 см3 1997 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  21 березня 2016. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника відділу охорони здоров‘я Слов’янської міської ради 

                                         Рязанцевої Світлани Іванівни   
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Рязанцева С.І. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  77290 7595 

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

62183 

 

7595 

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

15107 ------ 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Рязанцевої С.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 область,  59,5   

 
 

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  21 березня 2016. 



 
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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Дьяченко В.В. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  109831 22617 

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

70266 22617 

матеріальна допомога 672 - 
дарунки,призи,виграші 132 - 
інші види доходів 38761 - 

 

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 1/6 частина; Україна, 
Донецька обл., 

Слов’янський р-н, 
смт.Донецьке 

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., м. 
Слов’янськ 

1000 

Житлові будинки Україна, Донецька обл., м. 
Слов’янськ 

86 

Квартири 1/3 частина; Україна, Донецька 
обл., м. Слов’янськ 

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи 
Слов’янської міської ради  31.03.2016року. 



 
 

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 2015 рік 

 
 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Ярова А.Л. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  84411 50170 

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

84275 50170 

матеріальна допомога 136 - 
 

 
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) 

Квартири Україна, Донецька обл., 
м.Слов’янськ 

78,4 

 

 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  29.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу інформаційного забезпечення 

Слов’янської міської ради 
Самохвалова Вячеслава Миколайовича 

та членів його сім’ ї за 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Самохвалов В.М. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  82211 70970 

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

82111 70970 

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

100 - 

 

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. 
м.Слов’янськ 

30            
(1/3 частка)   

 
 
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.,  
м.Слов'янськ 30 (1/3 частка) 

 
Дані наведені з декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  29 березня 2016 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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 
Кравченко Д.В.

 
членів сім’ї

 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  82578 32162 

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

82578 - 

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)  - 32162 

 

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 ч) - - 

Квартири Україна, Донецька обл. 51,2 - - 

 
 
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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи Слов’янської 
міської ради  24.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу з питань цивільного  захисту, мобілізаційної та 

оборонної роботи Слов’янської міської ради 
 

Новака Валерія  Альбертовича  
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Новака В.А. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  90837,0 28612,0 

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

90837,0 28612,0 

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника архівного відділу 

 
Тертишної Ірини Миколаївни 

                                                  за 2015 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Тертишна І.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  81577 - 

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

81377 - 

матеріальна допомога 200 - 

інші види доходів             -             - 

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 

Земельні ділянки 

-  - - 

Квартири 
Україна, Донецька обл. 

 

38,5 - - 

Садовий (дачний) 
будинок 

- - - - 

 
 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 22.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника управління архітектури та містобудування  

Слов’янської міської ради  
 

Кіяшко Віталія Леонідовича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) 

доходу 
Перелік доходів 

Кіяшко В.Л. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  90627 - 

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

90627 - 

 
Відомості про нерухоме майно 

Майно,  що  перебуває  у  власності,  в  оренді  чи  на  іншому  праві  користування  Кіяшко 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., 160,5 - - 

 
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) 

Житлові будинки Україна, Донецька обл., 82,5 

Квартири Україна, Донецька обл.,  55,5 

Відомості про транспортні засоби 
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) 
 
Перелік транспортних 

засобів 
Марка/модель   

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

Рік випуску 

Автомобілі легкові KIA «Magentis», об. 1998 см3 2006 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи Слов’янської 
міської ради  22.02.2016 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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Кудрі О.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  86152 7940 

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

86152 - 

Інші види доходів  7940 

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  28.03 .2016року. 



 
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 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Ковальова О.Ф. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  88666 96949 

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

88566 61404 

дивіденди, проценти  - - 

матеріальна допомога -  

дарунки, призи, виграші 100  

допомога по безробіттю -  

спадщина -  

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

- - 

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна -  

дохід від провадження підприємницької та незалежної 
професійної діяльності 

-  

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав -  

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

-  

інші види доходів - 35545 

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 м2   

Житлові будинки 
 230м2   



Квартири 
 -   

Садовий (дачний) 
будинок 

    

Гаражі 
    

Інше нерухоме 
майно 

 78,3 м2 -  

 
 
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 м2 

Житлові будинки   

Квартири 
 42,6 м2 

Садовий (дачний) 
будинок 

  

Гаражі 
  

Інше нерухоме 
майно 

  

 
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 - - 

Автомобілі 
вантажні 
(спеціальні) 

    

Водні засоби      

Повітряні судна     

Інші 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 ТОУОТА  CAMRY 2.5л  2012 

Автомобілі вантажні 
(спеціальні) 

  

Водні засоби    

Повітряні судна   

Інші засоби   

 
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.:  

-   

вкладених у звітному році  -   

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

придбаних у звітному році  -   

Розмір внесків до статутного (складеного) 
капіталу товариства, підприємства, 
організації, у т. ч.:  

   

внесених у звітному році     
   

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  

   

Номінальна вартість цінних паперів    

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

   

   

 
Відомості про фінансові зобовязання 

 Фінансові зобов’язання Ковальової О.Ф. та інші його витрати (грн) 
 

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  

Добровільне страхування - -  

Недержавне пенсійне забезпечення - -  

Погашення основної суми позики (кредиту)    

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

   

   

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

Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  



Добровільне страхування - -  

Недержавне пенсійне забезпечення - -  

Погашення основної суми позики (кредиту) - -  

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

- -  

   

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 21.03.2016 року. 
 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх 

відносин 
 

Рубана Андрія Євгеновича  
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Рубана А.Є. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  122166 131391 

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

99327 111351 

дивіденди, проценти  6262 20040 

допомога по безробіттю 16577  

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Рубана А.Є.                

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.  

м. Слов’янськ   

530   

Житлові будинки 
Україна, Донецька обл.  

м. Слов’янськ   

201   

 
 
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 Київська обл. Макарівський р-н, с/р 
Колонщинська 

670 

Квартири 
Київ, вул. Райдужна 30,1; 39,7 

Садовий (дачний) 
будинок 

Київська обл. Макарівський р-н, с/р 
Колонщинська 

154 

 
 
 

Відомості про транспортні засоби 

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



Рубана А.Є. 

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 

Мерседес — Бенц Е200, 1796 
см

3  118 кВт 
2005   

 
 

Відомості про вклади  у банках, цінні папери та інші активи 

 Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           
Рубана А.Є., 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.:  

125000   

   

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  

200000   

   

 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради    23.02 .2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника юридичного управління  

Ткаченко Оксани Миколаївни  
та членів її сім’ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Ткаченко О.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  74813 15600 

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

74813 15600 

   

   

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової роботи 
Слов’янської міської ради  16.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу освіти Слов’янської міської ради  

 
Овчаренко Вадима Миколайовича 

та членів його сім’ ї за 2015 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Овчаренко В.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  114017 3630 

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

114017 3630 

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 

- - 

 
 
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. 65  

1/2 

 
Відомості про транспортні засоби 

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

Daewoo Nexia (1/2) 

1.5, 82 

2007 

1/2 

- - 

 



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) 

 

Рік випуску 

Автомобілі легкові Daewoo Nexia (1/2) 

1.5, 82  

2007 

 
 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  26.02.2016року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника відділу освіти  
з фінансово-економічних питань  

Слов’янської міської ради  
 

Рубльовського Ігора Миколайовича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Рубльовський І.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  85909 50481 

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

85909 50481 

 

Відомості про нерухоме майно 

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

 

61 

 

- 

 

- 

 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  28.03.2016року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника відділу освіти з навчально-виховної роботи 

Слов’янської міської ради  
 

Хохлової Марини Володимирівни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Хохлова М.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  79621 - 

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

79621 - 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30.03.2016року. 



 
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

 фінансового характеру 
начальника  

Управління соціального захисту населення  
 

Євсюкова Андрія Петровича  
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Євсюкова А.П. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  77639 68552 

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

77289 63473 

Дарунки, призи, виграші --- 4137 

Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 350 942 
 

Відомості про нерухоме майно  
 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та 
витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним 

 
Сума витрат (грн) на Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна 

площа (кв. м) 
придбання у 

власність 

оренду чи 

інше право 

користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл.,  

м. Слов’янськ 

52 --- ---- 

 
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.,  

м. Слов’янськ 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Відомості про транспортні засоби 

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

 користування  Євсюкова А.П.  

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-20111, 1600 куб.см, 90 л.с., 

ЗАЗ «Таврія», 1200 куб.см, 60 
л.с. 

2008 

2004 

- - 

 
 

Відомості про фінансові зобов’язання 
 

Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта 
Перелік фінансових 

зобов’язань 

Усього у тому числі за кордоном 

Погашення основної 
суми позики 
(кредиту) 

 

13590 

 

------- 

Погашення суми 
процентів за позикою 
(кредитом) 

9411 --- 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради    28.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

 фінансового характеру 
першого заступника начальника  

Управління соціального захисту населення  
 

Альохіної Олени Євгенівни  
та членів його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Альохіної О.Є. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  124146 96427 

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

123646 92727 

Матеріальна допомога 500 3700 
 

Відомості про нерухоме майно  
 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та 
витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним 

 
Сума витрат (грн) на Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна 

площа (кв. м) 
придбання у 

власність 

оренду чи 

інше право 

користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл.,  

м. Слов’янськ 

51,6 (1/4) --- ---- 

 
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.,  

м. Слов’янськ 

51,6 (1/4) 

Гаражі  
України, Донецька обл., 

м.Слов’янськ 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи 
 

Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, 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 

 

1779 

 

------- 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради    29.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника  

Управління соціального захисту населення  
 

Лисицької Ольги Олександрівни  
та членів його 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.:  95582 - 

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

91248 - 

Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 4334 - 
 

Відомості про нерухоме майно  
 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та 
витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним 

 
Сума витрат (грн) на Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна 

площа (кв. м) 
придбання у 

власність 

оренду чи 

інше право 

користування 

Квартири 
Україна, Донецька обл.,  

м. Слов’янськ 

66 

(1/5) 

--- ---- 

 
Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи 

 
Перелік  Усього у тому числі за кордоном 

Сума коштів на 
рахунках у банках та 
інших фінансових 

установах 

 

15 

 

------- 

 
 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 30.03.2016 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 його сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Отченаш В.В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  100078 6299 

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

99928 - 

Матеріальна допомога 150 - 

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

- 6299 

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., 

м.Слов’янськ 
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., 
Слов’янський р-н 

96800 

Житлові будинки Україна, Донецька обл., 
Слов’янський р-н 

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 -  
   

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 

491 -  

 
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) 1646 -  

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

483 -  

   

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30.03.2016 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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Макієнко Р.В. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  83321 - 

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

79016 - 

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - - 

Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 4305 - 

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  22 березня 2015. 
 



 
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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Яковенко О.Г. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  101144 112642 

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

93944 21600 

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

7200 8576 

Дохід від провадження підприємницької та незалежної 
професійної діяльності  

- 82466 

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.:  

- -  

 
 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  17 березня 2016. 



 
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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Соловей Л. В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  86981 158537 

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

86981 158537 

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25.03.2016 року. 



 
 

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

начальника Прес-служби  
 

Звегіної Інни Сергіївни  
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 
Звегіна І.С.

 
членів сім’ї

 

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

45 749 

 

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

45 749  

інші види доходів   

Відомості про нерухоме майно 

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

    

Квартири 
Україна, Донецька обл.  

м.Слов’янськ               
Україна, Донецька 
м.Слов’янськ 

31 кв.м.  На правах 
користування 

Садовий (дачний) 
будинок 

    

 
 
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 
  

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  24.03.2016 року. 



 
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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Малої Л.М. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  100 435 28 357 

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

99 205 28 357 

матеріальна допомога 200  
інші види доходів  1030  
 

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 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 

Сума коштів на рахунках у 
банках та інших фінансових 
установах 

Слов’янське відділення АТ 
«Укрсиббанк»  

1249 

- 

 
 

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 

Добровільне страхування  Слов’янська філія ПрАТ «СК  
АСКО ДС»  

120 

- 

 
 

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  ________2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу кадрової роботи  

 
Моторної Тетяни Петрівни  
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Моторіної Т.П. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  86386 22582 

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

82439  

інші види доходів 3947 22582 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Моторної 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 обл.  
м.Слов’янськ 

1070   

Квартири 
Україна, Донецька обл.  

м.Слов’янськ               
Україна, Донецька 
м.Слов’янськ 

50,8(1/2ч.) 

32,0 

  

Садовий (дачний) 
будинок 

Україна, Донецька обл.           
м.Слов’янськ 

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 обл.           

м.Слов’янськ 

 

                     50,8(1/2ч.) 

 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  24.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу культури 

 
Олійник Марини Миколаївни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Олійник М.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  110093 25412 

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

98967 25412 

інші види доходів 3186  
 
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.           

м.Слов’янськ 

 

                        57 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30.03.2016 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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

 Соколова О.С. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  91880  23737  

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

81264 

 

23737 

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

 10466 - 

матеріальна допомога 200  
150 - 

  

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  21 березня 2016. 



 
Відомості про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника управління архітектури та містобудування 

Слов’янської міської ради 
Пахомова Олександра Вікторовича 

та членів його сім’ ї за 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Пахомов О.В. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  84934 12900 

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

84934 12900 

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 

Інше нерухоме 
майно 

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 

ЗАЗ-1102,  
1091, 

40 
1993 - - Автомобілі 

легкові 

Honda Civic 4D, 
1799, 
104 

2008 - - 

 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  22 березня 2016 року. 



 
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 

 
Свинаренко Світлани Олексіївни 

  та членів її сім’ ї за 2015 рік 
 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Свинаренко С.О. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  55334 - 

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

55334 - 

інші види доходів - - 

 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Свинаренко С.О.               

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 

Гаражі 

Україна, Донецька область,                
м. Слов’янськ 

24 - - 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, від  31.03.2016 року. 



 
Відомості   про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підриємців 
 Слов’янської міської ради 
Болотенко Олени Ігорівни 
та членів  її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Болотенко О.І членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  39767 47247 

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

39767 47247 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Болотенко О.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.  61кв.м 

  

  

 

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 
-  -   

 
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 AYDI 100 1984 р 

 



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   

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



 
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 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Воропаєвої В.Г членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  94389 246396 

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

94389 185150 

інші види доходів - 61246 

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 104   

 
 
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 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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  28.03.2016 року. 



 
Відомості   про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника відділу державної реєстрації речових прав  

на нерухоме майно 
 Слов’янської міської ради 

Теслицької Ольги Миколаївни 
та членів  її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Теслицька О.М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  45334  

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

45334  

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Теслицької 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.  50,1 

 (1/3) 

  

 

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.  50,1 

 (1/3) 

  

 
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   

 



 
                                               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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Соловей Л. В. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  86981 158537 

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

86981 158537 

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 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  25.03.2016 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 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Ковальова І.Г. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  155089 147470 

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

117156 - 

матеріальна допомога 200 - 

інші види доходів  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 

 600 - - 

Житлові будинки 
 65 - - 

 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  28.03.2016 року. 
 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу  

фінансового управління Слов'янської міської ради  
 

Мизенко Ірини Тихонівни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Мизенко І.Т. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  84362 - 

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

83662 - 

матеріальна допомога 700 - 

Відомості про нерухоме майно 

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

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 

 731 - - 

Квартири 
 52,2 (1/2ч) - - 

 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  30.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
заступника начальника, начальника відділу благоустрою управління  

житлово-комунального господарства 
Слов’янської міської ради 

 
Крайчева    Богдана   Антоновича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік  

 
Відомості про доходи 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
Крайчева Б.А. 

Сума витрат (грн..) наПерелік об’єктів Місцезнаходження об’єктів 
(країна, адреса) 

Загальна площа (кв.м.) 
придбання у 
власність 

оренду

інше

користування

Земельні ділянки Україна, Донецька обл.., м. 
Слов’янськ 

1000 - 

Земельні ділянки Україна, Донецька обл.., м. 
Слов’янськ 

1000 - 

Квартири Україна, Донецька обл.., м. 
Слов’янськ, 1/3 

53 (17,7)  

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Відомості про транспортні засоби 

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

 
 

Сума витрат (грн..) наПерелік транспортних 
засобів 

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

Рік випуску 
придбання у 
власність 

оренду

інше

користування

Автомобілі легкові Nissan Sanny, 1600 см³, 107 л.с., 450 см 2007 - 

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 28.03.2016 року. 
 
 
 
 

Сума одержаного (нарахованого доходу) Перелік доходів 
Крайчева Б.А. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні,  у т.ч. 70 398 - 

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

70 398 - 



 
                                                 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 його сім’ ї за 2015 рік  
Відомості про доходи 

 
 

 
Відомості про нерухоме майно 

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

 
Сума витрат (грн..) наПерелік об’єктів Місцезнаходження об’єктів 

(країна, адреса) 
Загальна площа (кв.м.) 

придбання у 
власність 

оренду

інше

користування

Житлові будинкі Україна, Донецька обл.., м. 
Слов’янськ 

85.6 - 

 
 

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 28.03.2016 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сума одержаного (нарахованого доходу) Перелік доходів 
Заруби О.В. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, грн.., у т.ч. 95 319 - 

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

83 583 - 

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

11 736 - 



 
 

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

 начальника управління  
житлово-комунального господарства 

Слов’янської міської ради 
 

Діденко Дмитра Івановича 
та членів його сім’ ї за 2015 рік  

 
Відомості про доходи 

 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 28.03.2016 року. 
 

Сума одержаного (нарахованого доходу) Перелік доходів 
Діденко Д.І. членів сім’ ї 

Загальна сума сукупного доходу, грн.., у т.ч. 94 520 - 

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

94 520 - 



 
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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

Калашнікової 
Т.Л. 

членів сім’ ї 

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

95098 - 
заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов 
трудового або цивільно-правового договору  94998 - 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України 

Назва країни в іноземній  
валюті 

перераховані у 
гривні 

Російська Федерація 218901-  
 

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) 0,0464 

- - 

Житлові Будинки Україна, Донецька 
обл.,                                 

(право користування) 113,3 

- 
- 

 
 

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) 3504 - 
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 4286 - 
 
 
 

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  28.03.2015 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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 
 
 

Сума одержаного (нарахованого) доходу 
Перелік доходів 

Головаченко Г.М. членів сім’ї
 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  82040 -- 

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

74201 -- 

 

нші види доходів       7839                      -- 

   

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 21 березня 2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
начальника Прес-служби  

 
Звегіної Інни Сергіївни  
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 
Звегіна І.С.

 
членів сім’ї

 

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

45 749 

 

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

45 749  

інші види доходів   

Відомості про нерухоме майно 

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

    

Квартири 
Україна, Донецька обл.  

м.Слов’янськ               
Україна, Донецька 
м.Слов’янськ 

31 кв.м.  На правах 
користування 

Садовий (дачний) 
будинок 

    

 
 
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 
  

 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  24.03.2016 року. 



 
Відомості про майно, доходи,  

витрати і зобов’язання фінансового характеру 
 

заступника начальника управління, начальника відділу розвитку 
курорту, туризму та зовнішніх відносин управління інвестицій, 

енергозбереження та зовнішніх відносин Слов’янської міської ради 
 

Матвієнко Алли Миколаївни 
та членів її сім’ ї за 2015 рік 

 
 

Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Матвієнко А. М. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  119080 - 

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

114209 - 

інші види доходів 4871  

 

Відомості про нерухоме майно 

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  Матвієнко А. 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,                
м. Слов’янськ 

1190        
(1/2 частка) 

- - 

Житлові будинки 
Україна, Донецька область,                

м. Слов’янськ 
75            

(1/2 частка) 
- - 

 

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  16.03.2016 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 2015 рік 

 
Відомості про доходи 

 
Сума одержаного (нарахованого) доходу 

Перелік доходів 

Степанової О.О. членів сім’ї 

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  82114 - 

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

82114 - 

 
 

Відомості про нерухоме майно 
 

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

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 

Інше нерухоме 
майно 

Україна, Донецька обл., 
м.Слов’янськ  

 
(суборенда) 

16 м2 - - 

 
 
 

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) 5553 

ПАТ КБ 
«Приватбанк» 

-  

Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом) 

2520 

ПАТ КБ 
«Приватбанк» 

-  

 
 
Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради 30 березня 2016 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 2015 рік 
 

Відомості про доходи 
 

Сума одержаного (нарахованого) 
доходу 

Перелік доходів 

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

121431 
 

120310 
 

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

45075 
 

80240 
 

дарунки, призи, виграші - 140 

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 39650 39650 
Інші види доходів 36706 280 

 
 

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 

  

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

 
68 

 

  

 

 
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 

Квартири Україна, Донецька обл., (1/2) 68 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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) - - 
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) - - 
 
 
 
 

Дані наведені із декларації за 2015 рік, яка була надана до відділу кадрової 
роботи Слов’янської міської ради  28.03.2016 року. 
 


