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Ваш запит щодо надання інформації про результати проходження 
атестації Супруном О.О. та з інших питань розглянуто.

Повідомляємо, що Супрун О.О. обіймає адміністративну посаду 
заступника начальника першого відділу процесуального керівництва 
Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних 
провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 -  
2014 роках, Офісу Генерального прокурора.

Робоче місце Супруна О.О. розташовується в одному з приміщень Офісу 
Генерального прокурора за адресою: вул. Борисоглібська, 18, м. Київ. 
Ю ридична адреса та адреса для листування: вул. Різницька, 13/15, м. Київ-11, 
01011.

Роз’яснюємо, що, у прокурорів Офісу Генерального прокурора посадові 
інструкції відсутні, їх повноваження визначені Кримінальним процесуальним 
кодексом України та Законом України «Про прокуратуру».

Крім того повідомляємо, що заступник начальника першого відділу 
процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими 
протестами у 2013-2014 роках Генеральної прокуратури України Супрун О.О. у 
відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» 
№ 113-ІХ у 2019 році проходив атестацію та, відповідно до рішення № 20 
кадрової комісії № 5 від 13.12.2019, успішно пройшов її.

Надаємо копії наказів Генерального прокурора від 04.11.2019 
№ 1366ц, від 02.01.2020 № 51ц, від 22.07.2020 № 1829ц про призначення 
Супруна О.О. на адміністративні посади та переведення до Офісу Генерального 
прокурора, відомості з рішення № 6 Комісії з добору керівного складу органів 
прокуратури від 02.01.2020 в частині, що стосується Супруна О.О. та витяг з 
його біографічної довідки.

Офіс Генерального прокурора 
№27/3-5301ВИХ-20 від 21.12 2020
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За даними автоматизованої системи розподілу дисциплінарних скарг у 
період з 18 липня 2017 року (з початку роботи вказаної системи) по даний час 
зареєстровано одну дисциплінарну скаргу стосовно прокурора Супруна О.О.

Зокрема до кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг про 
вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення 
дисциплінарного провадження щодо прокурорів (далі -  кадрова комісія) 
07.12.2020 надійшла дисциплінарна скарга Л. про вчинення дисциплінарного 
проступку заступником начальника першого відділу процесуального 
керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних 
провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013- 
2014 роках Офісу Генерального прокурора Супруном О.О. та прокурором цього 
ж відділу, в якій йшлося про неправомірні дії прокурорів під час судового 
розгляду клопотання захисника про тимчасовий доступ до документів.

За результатами розгляду дисциплінарної скарги 11.12.2020 прийнято 
рішення про відмову у відкритті дисциплінарного провадження.

До Ради прокурорів України не надходили та не розглядались будь-які 
матеріали стосовно прокурора Департаменту організації процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного 
обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із 
масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора 
Супруна О.О.

Інформація про недостовірність тверджень, зазначених Супруном О.О. в 
поданих Анкетах доброчесності прокурора, до Генеральної інспекції Офісу 
Генерального прокурора не надходила.

Службові розслідування в ході проведення таємної перевірки 
доброчесності стосовно Супруна О.О. не проводилися, дисциплінарні скарги 
про вчинення ним дисциплінарного проступку до органу, що здійснює 
дисциплінарне провадження, не направлялися.

Відповідно до даних довідника організаційної структури Єдиного реєстру 
досудових розслідувань співробітник Офісу Генерального прокурора Супрун 
О.О. мав доступ до вказаної інформаційної системи, який він отримав
30.05.2014 як працівник Генеральної прокуратури України.

На виконання наказу Генерального прокурора України № 77 від
26.07.2014 «Про затвердження Порядків обробки персональних даних в органах 
прокуратури України» всі працівники правоохоронних органів, у т.ч. органів 
прокуратури, при отриманні доступу до персональних даних у інформаційній 
системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» надають письмові 
зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

Копію письмового зобов’язання про нерозголошення персональних 
даних Супруном О.О. надаємо.

Прокурор Департаменту організації процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у 
кримінальних провадженнях про злочини вчинені у зв’язку із масовими



з

протестами у 2013- 2014 роках Офісу Генерального прокурора Супрун 
Олександр Олександрович мав допуск до державної таємниці за формою 2 (два) 
у період з 02.11.2012 по 02.11.2019.

На цей час прокурор Супрун О.О. має допуск до державної таємниці за 
формою 2 (два), наданий 15.11.2019.

Оскільки проведення перевірки у зв’язку з наданням допуску до 
державної таємниці належить до компетенції органів Служби безпеки України, 
інформаційний запит в цій частині, відповідно до вимог частини 3 статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», скеровано до Служби 
безпеки України за належністю.

Водночас надаємо наявні копії декларацій Супруна О.О. за 2013-2015
роки.

Інформаційний запит в частині надання копій декларацій Супруна О.О. 
за 2016 та наступні роки, відповідно до вимог частини 3 статті 22 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», скеровано до Національного 
агентства з питань запобігання корупції за належністю.

У разі незгоди з отриманою відповіддю, відповідно до статті 23 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити її до 
керівництва Офісу Генерального прокурора або до суду.

Додаток: по тексту на £^арк .

Начальник управління організації 
прийому громадян, розгляду звернень 
та запитів
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ВИТЯГ 
з біографічної довідки

Супруна Олександра Олександровича

. обіймав наступні посади:

- помічник прокурора м. Нетішина Хмельницької області
- прокурор прокуратури м. Нетішина Хмельницької області
- прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 

провадженнях управління процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях прокуратури Хмельницької області

- старший прокурор відділу процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях управління процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури 
Хмельницької області

- старший прокурор відділу процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях прокуратури Хмельницької 
області

- прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань 
Генеральної прокуратури України

- старший прокурор відділу процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних 
розслідувань Генеральної прокуратури України

- прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань 
Департаменту процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної 
прокуратури України

- прокурор другого відділу процесуального керівництва 
управління процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань 
Департаменту процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної 
прокуратури України

- прокурор другого відділу процесуального керівництва 
управління процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань 
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної 
прокуратури України

- прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань 
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної 
прокуратури України



07.2018 -  12.2018 - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань 
Департаменту процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань 
Г енеральної прокуратури У країни

12.2018-08.2019 - прокурор відділу організації і процесуального керівництва
досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими 
управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури 
України Департаменту організації і процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, 
підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за 
додержанням законів його оперативними підрозділами та 
підтримання публічного обвинувачення у відповідних 
провадженнях Генеральної прокуратури України

08.2019- 11.2019 - прокурор першого відділу процесуального керівництва
управління організації та процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях про злочини спеціальної 
категорії Департаменту організації і процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням кримінальних 
правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, 
нагляду за додержанням законів його оперативними 
підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у 
відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України

11.2019-01.2020 - заступник начальника першого відділу процесуального
керівництва Департаменту процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із 
масовими протестами у 2013-2014 роках Генеральної 
прокуратури України

01.2020-07.2020 - заступник начальника першого відділу процесуального
керівництва Департаменту процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із 
масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального 
прокурора

07.2020-т .ч . - заступник начальника першого відділу процесуального
керівництва Департаменту організації, процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням та підтримання 
публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про 
злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 
у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора

Департамент кадрової роботи
та державної служби

« » грудня 2020 року



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Н А К А З  
№  / 3  £6%

«£)Чу> листопада 2019 року м. Київ

У зв’язку зі зміною структури та штатного розпису Генеральної 
прокуратури України (наказ Генерального прокурора від 21.10.2019 № 67-шц),-

Н А К А З У  Ю:

призначити радника юстиції Супруна Олександра Олександровича на посаду 
заступника начальника першого відділу процесуального керівництва 
Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про 
злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках 
Генеральної прокуратури України, звільнивши його з посади прокурора 
першого відділу процесуального керівництва управління організації та 
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини 
спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних 
Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його 
оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у 
відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Оклад згідно із штатним розписом.
Зберегти йому встановлену за попередньою посадою відсоткову надбавку 

з урахуванням надбавки за вислугу років.

Підстава: заява Супруна О.О., рекомендація начальника Департаменту 
Мисяка В.М. та згода заступника Генерального прокурора 
Трепака В.М.

Генеральний прокурор Р. Рябошапка



ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Н А К А З
№

« (?£■» січня 2020 року м. Київ

Керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», 
пунктами 7, 18, підпунктом 6 пункту 22 розділу II «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»

Н А К А З У Ю :

перевести заступника начальника першого відділу процесуального керівництва 
Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про 
злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, 
Генеральної прокуратури України Супруна Олександра Олександровича на 
посаду заступника начальника першого відділу процесуального керівництва 
Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про 
злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу 
Генерального прокурора з « 0 £ л > січня 2020 року.

Оклад згідно із штатним розписом.

Підстава: заява Супруна О.О., рішення Комісії з добору керівного складу 
органів прокуратури.

Виконувач обов’язків 
Генерального прокурора В. Касько



ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Н А К А З  
№ Ш 9 и

« АЖ » липня 2020 року м. Київ

Керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», 
пунктом 20 Положення про Комісію з добору керівного складу органів 
прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора від 15.04.2020 
№  190 та у зв’язку зі зміною структури та штатного розпису Офісу 
Генерального прокурора (наказ Генерального прокурора від 17.07.2020 
№ 53шц),

Н А К А З У Ю :

призначити Супруна Олександра Олександровича на посаду заступника 
начальника першого відділу процесуального керівництва Департаменту 
організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та 
підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про 
злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу 
Генерального прокурора, звільнивши його з посади заступника начальника 
першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із 
масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора.

Оклад згідно із штатним розписом.

Підстава: заява Супруна О.О., згода в.о. начальника Департаменту 
Донського О.І. та заступника Генерального прокурора Мамедова Г.А.

Генеральний прокурор



РІШ ЕННЯ № 6
Комісії з добору керівного складу органів прокуратури

02 січня 2020 року місто Київ

Відповідно до підпункту 6 пункту 22 розділу II «Прикінцеві і перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», пункту 
17 Положення про Комісію з добору керівного складу органів прокуратури, 
затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.12.2019 №335, за 
результатами проведення співбесід Комісія ухвалила рішення про схвалення 
призначення:



17. Олександра Олександровича на посаду заступника
начальника першого відділу процесуального керівництва Департаменту 
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, 
вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках;



Г олова Комісії:

С екретар Комісії: 

Члени Комісії:



Додаток
до пункту 2.5 Порядку обробки персональних 
даних в інформаційній (автоматизованій) 
системі «Єдиний реєстр досудових 
розслідувань»

С \ P Q U . M  < > о р  А _______________

Е> у' к  N  Г П  V
d 4-! Г\ Ч У\ /Ч_________________
О ' Ч ' & У с. С ^ У лЛ І Р а .________

_ о .  А Е У̂ -С * M-Q. Г̂ уА о, /у

(посада, прізвище. ім'я, по батькові 
працівника)

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
про нерозголошення персональних даних

Відповідно до статті 10 Закону України «Про захист персональних 
даних» зобов’язуюсь не допускати розголошення у будь-який спосіб 
персональних даних, які мені довірено або стали відомі у зв’язку
з виконанням службових обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

Підтверджую, що зобов'язання буде чинним після припинення 
мною діяльності, пов’язаної з обробкою персональних даних в інформаційній 
(автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань».

Попереджений, що порушення норм Закону України «Про захист 
персональних даних» тягне за собою відповідальність, встановлену законом.



Додаток 
до Закону України 

"Про засади запобігання 
і протидії корупції" 

від 7 квітня 2011 року 
№ 3206-УІ

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

за 20 І.Ь . рік

Розділ І. Загальні відомості

1 О  А У \ Я - Р  О  \ / \  Ч

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України -  декларанта)

2. Місце проживання: % “ ----------------------

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3 Посада: С_ ~  а  $  \ / \  ... ч с ч  5  ^  ^  < Ч \  а ,  / \  V

51 В О К.Ь±. Р А. р  \/ \ V ,  г\\^и ЧлЧЧЛс б л ....А АС~Т \

4. Члени сім’ї декларанта:

Ступінь зв'язку Прізвище, ініціали, дата народження
Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків/ серія 
та номер паспорта громадянина України

" -------------------
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Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членів сім'ї

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

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

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

---------------

(;ш зва 'закладу. усГанози т о і;з , а яких одержано (нараховано) зазначені у цій позйц і доходи)'

8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації
майнових прав інтелектуальної власності

9. дивіденди, проценти 2 8 0

10. матеріальна допомога

11. дарунки, призи, виграші

12. допомога по безробіттю ---- --------- *

13. аліменти

14. спадщина

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

16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17. дохід від провадження підприємницької та незалежної
професійної діяльності

18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних
прав 7

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

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



з
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Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті перерахованого у гривні

—— —— — — — ------------------

'----------

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті перерахованого у гривні

._________________ ________ _________
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Розділ III. Відомості про нерухоме майно

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

Перелік об ’єктів М ісцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа 

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власність

оренду чи 

на інше право 

користування

Земельні ділянки
—

~

Житлові будинки

Квартири

Ук<?дС\ЛА М .  о 'Е ~ / \
-----------

1

1
______ -

Садовий (дачний) 
будинок

[ Гаражі -------------------{-----------

Інше нерухоме 
майно

~-----------
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Б. 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

Житлові будинки

Квартири

Садовий(дачний) 
будинок

Гаражі

—-

Інше нерухоме 
майно



б

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

35.

36.

37.

38.

39.

Перелік 

транспортних засобів

Марка/модель 

(об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність 

двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власність

оренду чи 

на інше право 

користування

Автомобілі
легкові

9 -------------------------

* ' '

Автомобілі
вантажні
(спеціальні) * —'

Водні засоби

и~*

Повітряні судна

Інші засоби

-

' >

---------------------------- ------------------------------------------- —----

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

Перелік транспортних засобів
М арка/модель 

(об'єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Автомобілі легкові

Автомобілі вантажні 
(спеціальні)

. ~
---

’

Водні засоби

Повітряні судна

___

інші засоби

----------------- --------------- ------ —_____________
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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 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

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

46. вкладених у звітному році

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

48 придбаних у звітному році

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

50. внесених у звітному році

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

52. Номінальна вартість цінних паперів

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



і
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Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік ф інансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном

54. Добровільне страхування ----------------- ------------------ —

55. Недержавне пенсійне забезпечення ------------ -

56. Утримання зазначеного у розділах III—V майна

57. Погашення основної суми позики (кредиту)

58. Погашення суми процентів за позикою
(кредитом)

59. Інші не зазначені у розділах III—V витрати .— ---------------- - -------------------------- —

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

60.

61.

62.

63.

64.

,ій Декларації відомостей

...Є .£  ^  20 \ ^  р.

І

і

Засвідчую правильність зазначених у

Перелік ф інансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном

Добровільне страхування

Недержавне пенсійне забезпечення ------- ------------------— ---------------- —

Утримання зазначеного у розділах III—V майна -------- -------------------- -

Погашення основної суми позики (кредиту)

Погашення суми процентів за позикою
(кредитом)
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті
1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці 
першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії 
корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 
цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою 
синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених 
відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по 
батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках -  попереднє 
прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це 
відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку у паспорті громадянина України, 
-  у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси 
житла на кінець звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у 
звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України -  декларанта, -  
зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку 
претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини 
першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37,
38, 42 і 43.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.
9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за 

кордоном" у позиціях 45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до 
відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день 
проведення фінансової операції.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право 
користування" у позиціях 23-28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 
59 і 62 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій 
у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

11і. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначається 
повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій 
тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини.

12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом 
декларанта та зазначенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України 
порядку.

{Декларація із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-УН від 14.05.2013, № 
406-УІІвід 04.07.2013}



Додаток
до Закону України
"Про засади запобігання
і протидії корупції"
від 7 квітня 2011 року її* 3206—VI

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

за 20 Ш.. рік

Розділ 1. Загальні відомості

1. С  V п  РЧ ^ 'О 1 С ; Л ЧС СІ і\ ЧЧ А, Р С В  ^
! _ /-

>• - ~

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України -  декларанта)

2. Місце проживання:

-
—

І
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

(
3 Посада: Г\ <?Сз \£ .^  Ч Гч V

1 ^чл V  к- ^  #х V у, \^\

4 Члени сім’ї декларанта:

Реєстраційний номер обл ікової картки
Ступінь зв'язку Прізвище, ініціали, дата народження платника податків/ серія

та номер паспорта громадянина України

—— ---—-

.
.............. ...............- ... . ..... -....-

|
і

і
і

■.... ........ ........  . ........ І

’
і

■.................■...................................  і
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Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членів с ім 'ї

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 3  ч  - ̂  Л

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

ч Ч і  V

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

----------- -
7.

8. ! авторська винагорода, інші доходи від реалізації 
| майнових прав інтелектуальної власності

9. І дивіденди, проценти

10. | матеріальна допомога
І~

11.

1 2 .

13.

14

15.

дарунки, призи, виграші

допомога по безробіттю

аліменти

спадщина

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

16. | дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17. | дохід від провадження підприємницької та незалежної 
| професійної діяльності

18. і дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних 
і прав



з

19. : дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або і 

і користування)майна

20. і інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-1 пі ! —
і

У) і -------- і.

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

а іноземній валюті перерахованого у гривні

і
21.

І •

І і! ------  ~ ------------
і

"
|

!

і

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Розмір доходу

Назва країни

в іноземній валюті перерахованого у гривні

22. --------- -------------------------------------------------------- ---------------------- ----------—-------— ---------- — —------------------------

-------------------------------------  -

........................... ........................... ....—

1

і

........................................................- ........ .................................................................. * ... |

і
і

................................................................. |
.... ....... -.....................  і ...............................................................  ]

............................................................................. і
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Розділ III. Відомості про нерухоме майно

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

Перелік об'єктів М ісцезнаходження об ’єкта (країна, адреса) Загальна площа 

(кв. м)

Сума витрат (гри) на

придбання 

у власність

оренду чи 

на інш е право 

користування

23. і Земельні ділянки

х : :

24. ! Житлові будинки

25.

26.

27.

і  К  У  ІЛ  Л . І І ..А лх
Квартири

Садовий(дачний) 
будинок

Гаражі

СЪ У\

28. Інше нерухоме 
! майно

.... і
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і

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

Перелік об'єктів М ісцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)

»

і
і
і Земельні ділянки

|

1 ........................
; і

1- _____  .......
{

і

Житлові будинки

і ----------------- -— ___—------------------- ---------

1
1

і

Квартири

і

'

| Садовий(дачний) 
1 будинок

■

і Гаражі
І

-----------------------------

і

1

'

і

і Інше нерухоме 
і майно

і_

— - 1

<
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Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. 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, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (грн) на

придоання 

у власність

оренду чи 

на інше право 

користування

35.

36.

Автомобілі
легкові

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

37. Водні засоби

38. Повітряні судна

39. і Інші засоби

...І...



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

Перелік транспортних засобів
М арка/модель 

(об'єм  циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

і і
1

Автомобілі легкові
1

|
1
І
!
І !

І

[

і Автомобілі вантажні
\

(спеціальні) і

Водні засоби

Повітряні судна

_

і

Інші засоби
і

І-

І -------- ------ --- -------------------------------------------------------- ------- ----—і-
1
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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 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

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

46. вкладених у звітному році

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

48. придбаних у звітному році

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

50. внесених у звітному році

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

52 Номінальна вартість цінних паперів

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

-----------------
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Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік ф інансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном

54. Добровільне страхування ------------------ --------------- -----------------------------

55. Недержавне пенсійне забезпечення ■і_____ _____—-------------

56. Утримання зазначеного у розділах Ш-У майна

57. Погашення основної суми позики (кредиту) ---------------------------

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

59. Інші не зазначені у розділах III—V витрати

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік ф інансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном

| Добровільне страхування -------- ----------------

і Недержавне пенсійне забезпечення -------- -----------------------

1 Утримання зазначеного у розділах III—V майна

| Погашення основної суми позики (кредиту) ------------------- — -------- --------т--------------------

! Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом)

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті
11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в 
абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у 
декларації не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку 
зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках -  попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів і має про 
це відмітку у паспорті громадянина України, -  у декларації зазначаються серія та номер паспорта 
громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина України -  декларанта, -  зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону 
України "Про засади запобігання і протидії корупції".

7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43.

8.У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за кордоном” у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, 
установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

11. Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у 
позиціях 23-28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62 заповнюється, якщо разова 
витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 
80 тис. гривень.

11V У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначається повне найменування 
банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи 
членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та 
зазначенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

{Декларація Ь змінами, внесеними чгідно Ь Законам и Ж> 224-УІ1 під 14.05.2013,  . V »  406- VII під 04.07.2013 }



Додаток 
до Закону України 

"Про засади запобігання 
і протидії корупції" 

від 7 квітня 2 011 року 
№ 32 0 6-'/!

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

за 20 І5" рік

Розділ і. Загальн і відомості

1 - С2 М  Г \  Р Ч  И  О С .  А . О  Л  ^  С .  . А  У У - А - ^ О  & > У А  Ч

і (прізеище, ім'я, по батькові, реєстраційний нсмео ойліксвої :;гр і\іч  і и -.в і -и кз  податків/серія тз номер пгслоотз громадянина України декларанта)

і
! §

2. Місце проживання:

( ПОШ і йот і

З Посада: р о Р  ъ Л - М ^  к 4* Л Р о и і і у ; ' !  А л ,и у ір ^ о  \М а ^  V А

N ус Р У/\У* ОА УЧ)* >г\* о  С. КІЛ Ч  УЛу  Ч ту Р  |Ч й> *  УЧУ*.

с  гу т у  1 А_А V» * . і-Ч  С»ДИЬ> ^  \л <&?Аі\ \ рЧ Р  V «\ Р О К У Р А Т Ч У V*
. , ^  ^  Р  /ч 'ч  V» ЧЛ

4. Члени сім і декларанта: *
1 Реєстраційний номер облікової картки

Ступінь зв 'язку ! Прізаии е. ініціали, дата народження платника податків/ серія

і
та номео паспорта госмадянина України

і

& Р Ч *  \А\Л А



Розділ і!. В ідомості про доходи

А Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

1

Перелік доход ів

Сума одерж аного  (карахозаного) доходу

декларанта членів сім'ї

Загальна сума сукупного доходу, гризні, у т. ч.: О 6 . 0  Ч

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

0 4 \ Ъ Ч

7. ; дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, ; 
і медичної практики, інструкторської та суддівської І 
. практики із спорту

!

(назва закладуГ/станозй' тощ сГв яких од ^ркён  о ̂ нараховано] зазначені у ’Цій позиціГДоход и)"

\ 8. : авторська винагорода, інші доходи від реалізації ____________  ___________
майнових прав інтелектуальної власності
. .. ...“............  .......~.... ...... ...... ' . ■ .... : ІІ : !

і ь. дивіденди, проценти " ------ -------------- .

] 10. матеріальна допомога

І 11. ; дарунки, призи, виграші

12. ; допомога по безробіттю

І 13. ; аліменти

і 14. ; спадщина ---------------- ------- {

• 15. : страхові виплати, страхові відшкодування, викупні
І суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за і _________ — ----- : -----------------------
: договором страхування, недержавного пенсійного 

забезпечення та пенсійного вкладу

І 16. * дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

і 17. | дохід від провадження підприємницької та незалежної !  _ і __________
| : професійної діяльності

; 18. : дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних і  ; __________
і прав

і 19. і дохід від передачі в оренду (строкове володіння т а /а б о ___________ __ і
ї користування) майна і і

І 20. і інші види доходів (не зазначені у  позиціях 6-19) І і 2 0  0



з

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни

Розмір доходу

а іноземній валюті перерахованого у гривні

-........... ..... .................... ...

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті перерахованого у гривні

5
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Розділ III. Відомості про нерухоме майно

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

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

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власність

оренду чи 

на інше право 

користування

Земельні ділянки

і Житлові будинки

і Квартири
ЧУ \ с  Р А \  и  Л Е  \ л \ 4 ' в  Ч  А

О й Л А С У ' с ,

|

! Садовий (дачний)
! будинок

і. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
і

Г аражі

1
........- .....-.... ..............

2 Ъ г л г
Інше нерухоме 
майно

------------ ------------- ...|

......................................
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Б. 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

| Житлові будинки

л Х  \MVoK-A

ОБЛ АС_ТЬ \ "V 2-

Квартири

А у V». \л  'С С, ,

Ч  V  ГЛ ^

Садовий(дачний) 
будинок

1

33. і Гаражі

34. Інше нерухоме 
майно
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Розділ IV. В ідомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування 
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

35.

36.

37.

38.

39.

Перелік 

транспортних засобів

Марка/модель 

(об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність 

двигуна. кВт, довжина, см)

Рік випуску

Сума витрат (гри) на

придбання 

у власність

оренду чи 

на інше право 

користування

Автомобілі
легкові

Автомобілі
вантажні
(спеціальні)

Водні засоби

Повітряні судна

— —...............і

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

Перелік транспортних засобів
М арка/модель 

(об'єм циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

Автомобілі легкові

----------------------

І Автомобілі вантажні 
і (спеціальні)

Водні засоби

-

Повітряні судна

44. Інші засоби
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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 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

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

46. вкладених у звітному році

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

48. придбаних у звітному році

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

50. внесених у звітному році

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

52. Номінальна вартість цінних паперів

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

-------------------- --------
-

г
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Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік ф інансових зобов'язань Усього у том у числі за кордоном

54. Добровільне страхування

55. Недержавне пенсійне забезпечення

56. Утримання зазначеного у розділах III—V майна-

57. Погашення основної суми позики (кредиту)

58. Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом)

59. Інші не зазначені у розділах III—V витрати

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

Перелік ф інансових зобов'язань Усього у том у числі за кордоном

60.

61.

62.

Добровільне страхування

Недержавне пенсійне забезпечення

Утримання зазначеного у розділах III—V майна

63. | Погашення основної суми позики (кредиту)

64. Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом)
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту
2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону 
України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому 
частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2.Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного 
кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку 
зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках -  попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган доходів і зборів і має про це відмітку 
у паспорті громадянина України, -  у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, 
що не відображено у паспорті громадянина України -  декларанта, -  зазначається також назва станом на дату 
заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону 
України "Про засади запобігання і протидії корупції".

7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-6-1 
зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим 
Національним банком України на день проведення фінансової операції.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 
23—28, 35-39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56, 59 і 62 заповнюється, якщо разова витрат 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. 
гривень.

111. У полях "Усього" та "у тому числі за кордоном" у позиціях 45-64 зазначається повне найменування 
банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів йою 
сім’ї наявні відповідні відносини.

12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням 
дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

14. У разі якщо суб’єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та 
зобов’язання фінансового характеру члена сім’ї, якого мобілізовано відповідно до указу Президента України, 
декларація за 2014 рік заповнюється без урахування інформації, невідомої суб'єкту декларування. У такому 
разі суб’єкт декларування разом із декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, в якій 
зазначає, які саме позиції декларації не заповнені, та пояснює причини їх незаповнення. Суб’єкт декларування 
зобов'язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше ЗО робочих днів з моменту усунення 
обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані.

{Декларація із змінами, анесеними згідно із Законами № 224-У1! від 14.05.2013, № 406-VI1 від 04.07.2013, №' 
610-УШ  від 15.07.2015}


