
 

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру посадових осіб Підгородненської  міської ради за 2015 рік. 

 

Відповідно до законодавства України міський голова Підгородненської 

міської ради Кузьменко Г.В. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу міського голови 

складає 1 306 301 грн. У тому числі 9 058 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 10 000 грн. У власності 

Кузьменко Г.В. перебуває житловий будинок загальною площею 69 кв.м., 

земельна ділянка загальною площею 1100 кв.м., квартира загальною площею  

54 кВ.м. Фінансові зобовязання та інші витрати склали 480 000 грн.  

 

Відповідно до законодавства України секретар Підгородненської міської 

ради Болдирєв Р.А.  подав декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобовязання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією секретар міської ради в 2015 році доходів не 

отримував. Загальна сума сукупного доходу членів сім'ї  складає 44 886  грн. 

Болдирєв Р.А. не є власником нерухомого майна та транспортних засобів. У 

власності членів сім'ї  декларанта перебуває квартира загальною площею  111,1 

кВ.м. та автомобіль Деу Ланос (1500 куб.см.), 2004 року випуску. 

Відповідно до законодавства України заступник міського голови Батієнко 

В.В. подав декларацію про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового 

характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступника міського 

голови складає 129 898 грн. У тому числі 106 174 грн. заробітна плата. Загальна 

сума сукупного доходу членів сім'ї  складає 20 110  грн.  У власності Батієнко 

В.В. перебуває житловий будинок загальною площею 281,4 кв.м., земельні 

ділянки загальною площею 2100 кв.м. На праві користування перебуває 

автомобіль Хюндай-Соната (2400 кубюсм.), 2007 року випуску. У власності 

членів сім’ї декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 1152 

кв.м. та автомобілі Хюндай-Соната (2400 куб. см.) 2007 року випуску та Ніссан-

Блюберд (2000 куб.см.) 1995 року випуску. 



Відповідно до законодавства України заступник міського голови Д’яченко 

Р.І. подав декларацію про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового 

характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступника міського 

голови складає 109 125 грн., у тому числі 38 175 грн. заробітна плата. Загальна 

сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 221 049 грн. У власності 

Д’яченка Р.І. перебуває житловий будинок загальною площею 320 кв.м., 

садовий (дачний) будинок загальною площею 100 кв.м., інше нерухоме майно 

загальною площею 320 кв.м.,  земельні ділянки загальною площею 20 000 

кв.м., 5 199 кв.м. та 393 кв.м., автомобілі легкові Ніссан Кашкай (2000 куб. см.) 

2007 року випуску, Форд Транзит (2200 куб.см.) 2008 року випуску та автомобілі 

вантажні Ісузу (3800 куб. см.) 2008 року випуску, Фотон (3500 куб. см.) 2005 року 

випуску, причеп легковий КРД 2012 року випуску. У власності членів сім’ї 

декларанта перебувають житловий будинок загальною площею 60 кв.м., 

земельна ділянка загальною площею 800 кв.м. та автомобіль Хюндай-Акцент 

(1500 куб. см.) 2008 року випуску. 

Відповідно до законодавства України керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Підгородненської міської ради Семенюк М.О. подав 

декларацію про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового характеру 

за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу  складає 116 946 

грн. У тому числі 99 926 грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного доходу 

членів сім'ї  складає 11 463 грн. У власності Семенюка М.О. перебуває житловий 

будинок загальною площею 203,6 кв.м., земельні ділянки загальною площею 

2900 кв.м., 1000 кв.м., 570 кв.м.,  квартира загальною площею  20,4 кв.м. та 

автомобіль АУДІ-А6 (4176 куб.см.) 1999 року випуску. У власності членів сім’ї 

декларанта перебуває квартира загальною площею 31 кв.м. 

 Відповідно до законодавства України спеціаліст міської ради Білоконь 

Г.М., яка в 2015 році перебувала на посаді заступника міського голови подала 

декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру 

за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Білоконь Г.М. 

складає 134 грн. У тому числі 123 849 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 49 534 грн. У власності 

Білоконь Г.М. перебуває земельна ділянка загальною площею 1200 кв.м., 



квартира загальною площею  44,7 кв.м. У власності членів сім'ї декларанта 

перебуває автомобіль Деу Ланос (1498 куб.см.) 2007 року випуску. 

 

 Відповідно до законодавства України головний бухгалтер міської ради 

Войнікова І.М. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Войнікової І.М. 

складає 83 945 грн. У тому числі 70 962 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 30 679 грн. У власності  членів 

сім'ї декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 1 183 кв.м., 

житловий будинок загальною площею 70 кв.м.  

Відповідно до законодавства України керівник земельно-архітектурного 

підрозділу Підгородненської міської ради Скубченко С.М. подав декларацію 

про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу  складає 60 524 грн. 

У тому числі 46 794 грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного доходу членів 

сім'ї  складає 15 681 грн. У власності Скубченка С.М. перебуває житловий 

будинок загальною площею 193 кв.м., земельні ділянки загальною площею 600 

кв.м., 797 кв.м., 600 кв.м., 203кв.м., 533 кв.м., 1 075 кв.м., 541 кв.м., та 

автомобіль ВАЗ 21011 (1600 куб.см.) 1975 року випуску. У власності членів сім’ї 

декларанта перебуває квартира загальною площею 51,2 кв.м., житловий 

будинок загальною площею 130 кв.м., земельні ділянки загальною площею 

30 000 кв.м., 1 500 кв.м., 1 000 кв.м. 

 Відповідно до законодавства України керівник підрозділу з соціальних 

питань та військового обліку міської ради Лісаченко М.І. подала декларацію про 

майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Лісаченко М.І. 

складає 67 380 грн. У тому числі 57 054 грн. заробітна плата.  У власності   

декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 1 530 кв.м., 

житловий будинок загальною площею 167 кв.м.  

 Відповідно до законодавства України керівник загально-правового 

підрозділу міської ради Чивіт Т.В. подала декларацію про майно, доходи, 

витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 



Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Чивіт Т.В. складає 

69 388 грн. У тому числі 60 006 грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного 

доходу членів сім’ї декларанта склала 39 530 грн. У власності Чивіт Т.В. 

перебуває автомобіль Mitsubishi ASX (1600 куб. см.), 2011 року випуску. У 

власності членів сім'ї декларанта перебуває земельна ділянка загальною 

площею 1 300 кв.м., житловий будинок загальною площею 100 кв.м., гараж 

площею 11 кв.м. та автомобіль Toyota Camry (2 362 куб. см.), 2007 року випуску.  

 Відповідно до законодавства України провідний спеціаліст-юрист міської 

ради Ганчева С.Г. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Ганчевої С.Г. 

складає 63 249 грн. У тому числі 53 028 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 41 752 грн.  У власності членів 

сім'ї декларанта перебуває житловий будинок загальною площею 60 кв.м., 

автомобіль М 412 (1 500 куб. см.), 1982 року випуску  та автомобіль Volkswagen 

LT 35, 2000 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України спеціаліст першої категорії міської 

ради Ганжа В.А. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Ганжі В.А. складає 

63 541 грн. У тому числі 54 375 грн. заробітна плата. У власності декларанта 

перебуває земельна ділянка загальною площею 1 110 кв.м., житловий будинок 

загальною площею 45,7 кв.м., квартира загальною площею 43,1 кв.м.  

 Відповідно до законодавства України спеціаліст першої категорії міської 

ради Денисенко Т.І. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Денисенко Т.І. 

складає 63 809 грн. У тому числі 55 577 грн. заробітна плата. У власності членів 

сім'ї декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 2 800кв.м., 

житловий будинок загальною площею 70 кв.м., автомобілі ВАЗ 2105 (1300 

куб.см.), 1985 року випуску та ВАЗ 21099 (1500 куб.см.) 1993 року випуску.  

 Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії міської 

ради Матюнька І.З. подав декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 



Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Матюнька І.З.  

складає 42 145 грн. У тому числі 35 517грн. заробітна плата. Сума коштів на 

рахунках у банках складає 93 935 грн. Загальна сума сукупного доходу членів 

сімї декларанта склала 67 493 грн. У власності Матюнька І.З. перебуває 

земельна ділянка загальною площею 1 000 кв.м., квартира загальною площею 

25,1 кв.м., автомобіль PAJERO (2 972 куб. см.), 2007 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії міської 

ради Каравдіна Ю.В. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Каравдіної Ю.В.  

складає 49 053 грн. У тому числі 42 111грн. заробітна плата. У власності 

Каравдіної Ю.В. перебуває земельна ділянка загальною площею 20 000 кв.м. та 

квартира загальною площею 50,2 кв.м. Загальна сума сукупного доходу членів 

сім'ї склала 168 299 грн. У власності членів сім'ї декларанта перебуває житловий 

будинок загальною площею 167,1 кв. м.,  земельні ділянки загальною площею 

1 000 кв.м., 1 000 кв.м., 800 кв.м. та автомобіль  Volkswagen Golf ( 1595 ку.см.), 

2008 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України провідний спеціаліст міської ради 

Браславська О.С. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Браславської О.С.  

складає 66 130 грн. У тому числі 57 688грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім'ї склала 24 914 грн. У власності членів сім'ї 

декларанта перебуває автомобіль  ВАЗ 2109 ( 1500 ку.см.), 2006 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України провідний спеціаліст міської ради 

Бердо Л.С. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Бердо Л.С.  складає 

65 737 грн. У тому числі 56 777грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного 

доходу членів сім'ї склала 29 671 грн. У власності членів сім'ї декларанта 

перебуває земельна ділянка загальною площею 1460 кв.м.,                                                 

житловий будинок загальною площею 62 кв.м. та гараж площею 24 кв.м.  

  Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії 

міської ради Барабан Т.А. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 



Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Барабан А.С.  

складає 65 477 грн. У тому числі 56 668грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім'ї склала 27 386 грн. У власності декларанта 

перебуває земельна ділянка загальною площею 1000 кв.м.,                                                 

житловий будинок загальною площею 35,5 кв.м.   

 Відповідно до законодавства України керівник структурного підрозділу з 

питань реєстрації місця проживання та порядку ведення реєстру територіальної 

громади Підгородненської міської ради Муха А.М. подала декларацію про 

майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Мухи А.М.  складає 

59 850  грн. У тому числі 52 074 грн. заробітна плата. У власності декларанта 

земельна ділянка загальною площею 18,3 кв.м., квартира (половина) загальною 

площею 36,6 кв.м. та гараж (половина) загальною площею 26,6 кв.м. Загальна 

сума сукупного доходу членів сім'ї склала 1 090 992 грн. У власності членів сім'ї 

декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 18,3 кв.м., 

квартира (половина) загальною площею 36,6 кв.м., гараж (половина) загальною 

площею 26,6 кв.м та автомобіль  GELLY ENGRAND (1997 куб. См.), 2013 року 

випуску. 

 Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії - 

землевпорядник міської ради Манко Я.О. подала декларацію про майно, 

доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Манко Я.О.  складає 

143 740 грн. У тому числі 54 300грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного 

доходу членів сім'ї склала 47 389 грн. У власності членів сім'ї декларанта 

перебуває земельна ділянка загальною площею 1460 кв.м.,                                                 

житловий будинок загальною площею 62 кв.м. та гараж площею 24 кв.м.  

 Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії 

структурного підрозділу з питань реєстрації місця проживання та порядку 

ведення реєстру територіальної громади Підгородненської міської ради Волок 

Ю.В. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Волок Ю.В.  складає   

10 320 грн. Загальна сума сукупного доходу членів сім'ї склала 62 450 грн. У 

власності членів сім'ї декларанта перебуває автомобіль Ауді А4 (2 000 куб.см.) 

2006 року випуску. 



 

 

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру посадових осіб Підгородненської  міської ради за 2014 рік. 

Відповідно до законодавства України заступник міського голови Батієнко 

В.В. подав декларацію про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового 

характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступника міського 

голови складає 66 750 грн. У тому числі 55 728 грн. заробітна плата. Загальна 

сума сукупного доходу членів сім'ї  складає 11 620  грн.  У власності Батієнко 

В.В. перебуває житловий будинок загальною площею 280 кв.м., земельні 

ділянки загальною площею 2100 кв.м. На праві користування перебуває 

автомобіль Хюндай-Соната (2400 куб.см.), 2007 року випуску. У власності членів 

сім’ї декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 1152 кв.м. та 

автомобілі Хюндай-Соната (2400 куб. см.) 2007 року випуску та Ніссан-Блюберд 

(2000 куб.см.) 1995 року випуску. 

Відповідно до законодавства України заступник міського голови Д’яченко 

Р.І. подав декларацію про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового 

характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу заступника міського 

голови складає 15 000 грн. Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї 

декларанта склала 15 000 грн. У власності Д’яченка Р.І. перебуває житловий 

будинок загальною площею 320 кв.м., садовий (дачний) будинок загальною 

площею 100 кв.м., інше нерухоме майно загальною площею 320 кв.м.,  

земельні ділянки загальною площею 20 000 кв.м., 5 199 кв.м., автомобілі 

легкові Ніссан Кашкай (2000 куб. см.) 2007 року випуску та автомобілі вантажні 

Ісузу (3800 куб. см.) 2008 року випуску, Фотон (3500 куб. см.) 2005 року випуску, 

причеп легковий КРД 2012 року випуску. У власності членів сім’ї декларанта 

перебувають житловий будинок загальною площею 60 кв.м., земельна ділянка 

загальною площею 8000 кв.м. та автомобіль Хюндай-Акцент (1500 куб. см.) 

2008 року випуску. 

Відповідно до законодавства України керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Підгородненської міської ради Семенюк М.О. подав 

декларацію про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового характеру 

за 2014 рік. 



Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу  складає 98 537 грн. 

У тому числі 83 825 грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного доходу членів 

сім'ї  складає 12 243 грн. У власності Семенюка М.О. перебуває житловий 

будинок загальною площею 203,6 кв.м., земельні ділянки загальною площею 

2900 кв.м., 1000 кв.м., 570 кв.м.,  квартира загальною площею  20,4 кв.м. та 

автомобіль АУДІ-А6 (4176 куб.см.) 1999 року випуску, автомобіль Тойота-Камрі 

(2200 куб. см.), 2000 року випуску.  У власності членів сім’ї декларанта 

перебуває квартира загальною площею 31 кв.м. 

 Відповідно до законодавства України заступник міського голови Білоконь 

Г.М. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Білоконь Г.М. 

складає 126 208 грн. У тому числі 99 822 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 48 501 грн. У власності 

Білоконь Г.М. перебуває квартира загальною площею  44,7 кв.м. У власності 

членів сім'ї декларанта перебуває автомобіль Деу Ланос (1498 куб.см.) 2007 

року випуску. 

 Відповідно до законодавства України головний бухгалтер міської ради 

Войнікова І.М. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Войнікової І.М. 

складає 64 557 грн. У тому числі 54 987 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім’ї декларанта склала 41 892 грн. У власності  членів 

сім'ї декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 1200  кв.м., 

житловий будинок загальною площею 70 кв.м.  

Відповідно до законодавства України керівник земельно-архітектурного 

підрозділу Підгородненської міської ради Скубченко С.М. подав декларацію 

про майно, доходи, витрати й зобовязання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу  складає 44 316 грн. 

У тому числі 38 126 грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного доходу членів 

сім'ї  складає 7 923 грн. У власності Скубченка С.М. перебуває житловий 

будинок загальною площею 193 кв.м., земельні ділянки загальною площею 600 

кв.м., 1 000 кв.м., 2 750 кв.м., та автомобіль ВАЗ 21011 (1600 куб.см.) 1975 року 

випуску. У власності членів сім’ї декларанта перебуває земельна ділянка 



загальною площею 30 000 кв.м. та житловий будинок загальною площею 130 

кв.м. 

 

 

 Відповідно до законодавства України керівник підрозділу з соціальних 

питань та військового обліку міської ради Лісаченко М.І. подала декларацію про 

майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Лісаченко М.І. 

складає 48 731 грн. У тому числі 41 288 грн. заробітна плата.  У власності   

декларанта перебуває земельна ділянка загальною площею 1 530 кв.м., 

житловий будинок загальною площею 167 кв.м.  

 Відповідно до законодавства України керівник загально-правового 

підрозділу міської ради Чивіт Т.В. подала декларацію про майно, доходи, 

витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Чивіт Т.В. складає 

74 111 грн. У тому числі 44 520 грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного 

доходу членів сім’ї декларанта склала 40 049 грн. У власності Чивіт Т.В. 

перебуває автомобіль Mitsubishi ASX (1600 куб. см.), 2011 року випуску. У 

власності членів сім'ї декларанта перебуває земельна ділянка загальною 

площею 1 300 кв.м., житловий будинок загальною площею 100 кв.м., гараж 

площею 11 кв.м. та автомобіль Toyota Camry (2 362 куб. см.), 2007 року випуску.  

 Відповідно до законодавства України провідний спеціаліст-юрист міської 

ради Ганчева С.Г. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Ганчевої С.Г. 

складає 12 123 грн. Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта 

склала 37 721 грн.  У власності членів сім'ї декларанта перебуває житловий 

будинок загальною площею 60 кв.м., автомобіль М 412 (1 500 куб. см.), 1982 

року випуску  та автомобіль Volkswagen LT 35, 2000 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України спеціаліст першої категорії міської 

ради Ганжа В.А. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2014 рік. 



Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Ганжі В.А. складає 

49 259 грн. У тому числі 42 904 грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного 

доходу членів сімї декларанта складає 9 588 грн. У власності декларанта 

перебуває земельна ділянка загальною площею 1 110 кв.м., житловий будинок 

загальною площею 45,7 кв.м., квартира загальною площею 43,1 кв.м.  

 Відповідно до законодавства України спеціаліст першої категорії міської 

ради Денисенко Т.І. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Денисенко Т.І. 

складає 50 192 грн. У тому числі 38 908 грн. заробітна плата.  

 Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії міської 

ради Матюнька І.З. подав декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Матюнька І.З.  

складає 42 494 грн. У тому числі 37 192 грн. заробітна плата. Сума коштів на 

рахунках у банках складає 83 565 грн. Загальна сума сукупного доходу членів 

сімї декларанта склала 60 903 грн. У власності Матюнька І.З. перебуває 

земельна ділянка загальною площею 1 000 кв.м., квартира загальною площею 

25,1 кв.м. У власності членів сімї декларанта перебувають автомобіль SANYNG 

KORANDO (1998 куб. см.), 2012 року випуску  та автомобіль SKODA OCAVIA TOUR 

(1595 куб. см.), 2008 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії міської 

ради Каравдіна Ю.В. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Каравдіної Ю.В.  

складає 12 421 грн. У тому числі 9 180 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сімї декларанта склала 14 534 грн. У власності 

Каравдіної Ю.В. перебуває земельна ділянка загальною площею 20 000 кв.м. та 

квартира загальною площею 50,2 кв.м. У власності членів сім'ї декларанта 

перебуває житловий будинок загальною площею 66,3 кв.м.,  земельні ділянки 

загальною площею 1 000 кв.м., 800 кв.м., 730 кв.м. та автомобіль  Volkswagen 

Golf ( 1595 ку.см.), 2008 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України провідний спеціаліст міської ради 

Браславська О.С. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 



Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Браславської О.С.  

складає 51 534 грн. У тому числі 44 781 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім'ї склала 18 270 грн. У власності членів сім'ї 

декларанта перебуває автомобіль  ВАЗ 2109 ( 1500 ку.см.), 2006 року випуску. 

 Відповідно до законодавства України провідний спеціаліст міської ради 

Бердо Л.С. подала декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання 

фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Бердо Л.С.  складає 

47 508 грн. У тому числі 41 682грн. заробітна плата. Загальна сума сукупного 

доходу членів сім'ї склала 28 365 грн. У власності членів сім'ї декларанта 

перебуває земельна ділянка загальною площею 1460 кв.м.,                                                 

житловий будинок загальною площею 62 кв.м. та гараж площею 24 кв.м.  

  Відповідно до законодавства України спеціаліст другої категорії 

міської ради Барабан Т.А. подала декларацію про майно, доходи, витрати й 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Барабан А.С.  

складає 49 972 грн. У тому числі 43 281 грн. заробітна плата. Загальна сума 

сукупного доходу членів сім'ї склала 18 356 грн. У власності декларанта 

перебуває земельна ділянка загальною площею 1000 кв.м.,                                                 

житловий будинок загальною площею 35,5 кв.м.   

 

 


