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Дата та час подання:

25.02.2021 09:18

Тип документа:

Декларація

1. Тип декларації та звітний період
Щорічна
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)
2020

2.1. Інформація про суб'єкта декларування
Прізвище:

ЧЕРЕНКОВ

Ім'я:

ВІКТОР

По батькові (за наявності):

МИХАЙЛОВИЧ

Податковий номер:

[Конфіденційна інформація]

Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка):

[Конфіденційна інформація]

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
реєстрі:

[Конфіденційна інформація]

Дата народження:

[Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання:
Країна:

Україна

Поштовий індекс:

[Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село:

Недригайлів / Недригайлівський район / Сумська область / Україна

Тип:

[Конфіденційна інформація]

Назва:

[Конфіденційна інформація]

Номер будинку:

[Конфіденційна інформація]

Номер корпусу:

[Конфіденційна інформація]

Номер квартири:

[Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію
суб'єкту декларування:
Збігається з місцем реєстрації

Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):
Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області
Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):
Начальник Недригайлівського районного управління

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
Тип посади:

Посада державної служби

Категорія посади:

Б

Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України “Про запобігання корупції”?
Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії 'А' або 'Б'
Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?
Так
Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”?
Ні

2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
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СЕРІЯ ТА
НОМЕР
ПАСПОРТА
№

ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ПРІЗВИЩЕ,

СУБ'ЄК ТОМ

ІМ'Я, ПО

ДЕКЛАРУВАННЯ

БАТЬКОВІ

ГРОМА ДЯНСТВО

ПОДАТКОВИЙ
НОМЕР

ГРОМА ДЯНИНА
УКРАЇНИ АБО
ID-КАРТКА АБО
СВІДОЦТВО
ПРО

УНІКАЛЬНИЙ
НОМЕР ЗАПИСУ В
ЄДИНОМУ

ЗАРЕЄСТРОВАНЕ

ДЕРЖАВНОМУ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

ДЕМОГРАФІЧНОМУ
РЕЄСТРІ

НАРОДЖЕННЯ
Країна: Україна
Поштовий індекс:
[Конфіденційна
інформація]
Населений пункт:
Недригайлів /
Прізвище:

Недригайлівський район /

Черенкова

Сумська область /

Ім'я: Світлана

Україна

По батькові (за

Тип: [Конфіденційна

наявності):
1

дружина

Вікторівна

Україна

[Конфіденційна

[Конфіденційна

[Конфіденційна

інформація]

інформація]

інформація]

інформація]

Назва: [Конфіденційна

Дата

інформація]

народження:

Номер будинку:

[Конфіденційна

[Конфіденційна

інформація]

інформація]
Номер корпусу:
[Конфіденційна
інформація]
Номер квартири:
[Конфіденційна
інформація]

Країна: Україна
Поштовий індекс:
[Конфіденційна
інформація]
Населений пункт:
Недригайлів /
Прізвище:

Недригайлівський район /

Черенкова

Сумська область /

Ім'я: Анастасія

Україна

По батькові (за

Тип: [Конфіденційна

наявності):
2

дочка

Вікторівна

Україна

[Конфіденційна

[Конфіденційна

[Конфіденційна

інформація]

інформація]

інформація]

інформація]

Назва: [Конфіденційна

Дата

інформація]

народження:

Номер будинку:

[Конфіденційна

[Конфіденційна

інформація]

інформація]
Номер корпусу:
[Конфіденційна
інформація]
Номер квартири:
[Конфіденційна
інформація]

Країна: Україна
Поштовий індекс:
[Конфіденційна
інформація]
Населений пункт:
Недригайлів /
Прізвище:

Недригайлівський район /

Черенков

Сумська область /

Ім'я: Віктор

Україна

По батькові (за

Тип: [Конфіденційна

наявності):
3

син

Вікторович

Україна

[Конфіденційна

[Конфіденційна

[Конфіденційна

інформація]

інформація]

інформація]

інформація]

Назва: [Конфіденційна

Дата

інформація]

народження:

Номер будинку:

[Конфіденційна

[Конфіденційна

інформація]

інформація]
Номер корпусу:
[Конфіденційна
інформація]
Номер квартири:
[Конфіденційна
інформація]

3. Об'єкти нерухомості
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ВАРТІСТЬ НА
ДАТУ НАБУТТЯ
№

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ПРАВА АБО ЗА
ОСТАННЬОЮ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАВ НА ОБ'ЄК Т

ГРОШОВОЮ
ОЦІНКОЮ
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 21,43
Прізвище: ЧЕРЕНКОВ
Ім'я: ВІКТОР
По батькові (за наявності): МИХАЙЛОВИЧ
Тип права: Спільна власність
Відсоток, %: 26,19
дружина
Прізвище: Черенкова
Вид об'єкта:

Ім'я: Світлана

Житловий

По батькові (за наявності): Вікторівна

будинок

Тип права: Спільна власність

Дата набуття
Країна: Україна

Громадянин України

12.09.2018

Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]

Прізвище: Черенкова

Загальна

Населений пункт: Недригайлів / Недригайлівський район /

Ім'я: Ганна

площа (м2):
1

Відсоток, %: 26,19

права:

Сумська область / Україна

[Не

По батькові (за наявності): Вікторівна

122,1

Тип: [Конфіденційна інформація]

Реєстраційний

Назва: [Конфіденційна інформація]

номер

Номер будинку: [Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна

(кадастровий

Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]

інформація]

номер для

Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання: збігається з

застосовується]

Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

земельної

зареєстрованим місцем проживання

ділянки):

Тип права: Спільна власність

[Конфіденційна

Відсоток, %: 26,19

інформація]

Громадянин України
Прізвище: Черенкова
Ім'я: Яна
По батькові (за наявності): Вікторівна
Дата народження: [Конфіденційна інформація]
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]
Зареєстроване місце проживання: [Конфіденційна
інформація]
Місце фактичного проживання: збігається з
зареєстрованим місцем проживання

Вид об'єкта:
Земельна
ділянка
Дата набуття
права:

Країна: Україна

22.06.2007

Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]

Загальна

Населений пункт: Недригайлів / Недригайлівський район /

площа (м2):
2

Сумська область / Україна

47,4

Тип: [Конфіденційна інформація]

Реєстраційний

Назва: [Конфіденційна інформація]

номер

Номер будинку: [Конфіденційна інформація]

(кадастровий

Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]

номер для

Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Тип права: Власність
[Не

Прізвище: ЧЕРЕНКОВ

застосовується]

Ім'я: ВІКТОР
По батькові (за наявності): МИХАЙЛОВИЧ

земельної
ділянки):
[Конфіденційна
інформація]

Вид об'єкта:
Земельна
ділянка
Дата набуття
права:

Країна: Україна

22.06.2007

Поштовий індекс: [Конфіденційна інформація]

Загальна

Населений пункт: Недригайлів / Недригайлівський район /

площа (м2):
3

Сумська область / Україна

201,7

Тип: [Конфіденційна інформація]

Реєстраційний

Назва: [Конфіденційна інформація]

номер

Номер будинку: [Конфіденційна інформація]

(кадастровий

Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]

номер для

Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Тип права: Власність
[Не

Прізвище: ЧЕРЕНКОВ

застосовується]

Ім'я: ВІКТОР
По батькові (за наявності): МИХАЙЛОВИЧ

земельної
ділянки):
[Конфіденційна
інформація]

4. Об'єкти незавершеного будівництва
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У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

7. Цінні папери
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

8. Корпоративні права
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є
суб’єкт декларування або члени його сім'ї
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

10. Нематеріальні активи
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

11. Доходи, у тому числі подарунки

№

ДЖЕРЕЛО ДОХОДУ

ВИД ДОХОДУ

РОЗМІР
(ВАРТІСТЬ)

Страхові виплати

29737

Ім'я: Світлана

По батькові (за
МИХАЙЛОВИЧ

Прізвище:

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в Україні

Заробітна плата

Найменування: Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області

отримана за основним

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

місцем роботи

ЧЕРЕНКОВ
221429

Ім'я: ВІКТОР
По батькові (за
наявності):

громадських формувань: 40356714

3

Ім'я: ВІКТОР
наявності):

По батькові (за наявності): Вікторівна

2

СТОСУЄТЬСЯ

ЧЕРЕНКОВ

дружина
Прізвище: Черенкова

ПРО ОСОБУ, ЯКОЇ

Прізвище:

Джерело доходу:
1

ІНФОРМАЦІЯ

МИХАЙЛОВИЧ

Джерело доходу:

Інше

дружина

Субсидія на

Прізвище: Черенкова

відшкодування витрат на

Ім'я: Світлана

оплату житлово-

По батькові (за наявності): Вікторівна

комунальних послуг

Прізвище:
ЧЕРЕНКОВ
4307

Ім'я: ВІКТОР
По батькові (за
наявності):
МИХАЙЛОВИЧ

12. Грошові активи
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У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЗИЧНУ
АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА

ФІЗИЧНУ АБО
ЮРИДИЧНУ ОСОБУ,

УСТАНОВА, В ЯКІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

ЯКА ВІДКРИЛА

ВІДКРИТО ТАКІ РАХУНКИ

ПРО ОСОБУ,

РАХУНОК НА ІМ’Я

АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ

ЯКОЇ

СУБ’ЄК ТА

ЧИ ІНШЕ МАЙНО

СТОСУЄТЬСЯ

фінансової установи: АТ "

Найменування: АТ Ощадбанк

Прізвище:

Державний ощадний банк

Код в Єдиному державному

ЧЕРЕНКОВ

України"

реєстрі юридичних осіб,

Ім'я: ВІКТОР

МАЄ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
№

ІНФОРМАЦІЯ ПРО

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ТАКИМ РАХУНКОМ АБО МАЄ
ДОСТУП ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ
(КОМІРКИ)

ДЕКЛАРУВАННЯ АБО
ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї

Найменування банку або іншої

1

Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

[Не застосовується]

фізичних осіб – підприємців та

По батькові (за

інформація]

громадських формувань:

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

00032129

МИХАЙЛОВИЧ

фінансової установи: АТ ""

Найменування: AT Ощадбанк

Прізвище:

Державний ощадний банк

Код в Єдиному державному

ЧЕРЕНКОВ

України"

реєстрі юридичних осіб,

Ім'я: ВІКТОР

фізичних осіб – підприємців та

По батькові (за

інформація]

громадських формувань:

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

00032129

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

Найменування банку або іншої

2

Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

[Не застосовується]

інформація]

3

4

5

6

7

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи: АТ"Акцент-

товариство " Акцент-Банк"

Банк"

Код в Єдиному державному

Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

[Не застосовується]

реєстрі юридичних осіб,

Прізвище:
ЧЕРЕНКОВ
Ім'я: ВІКТОР
По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

інформація]

14360080

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

комерційний банк "Приватбанк"

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

комерційний банк "Приватбанк"

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

комерційний банк "Приватбанк"
Тип рахунку: [Конфіденційна

Тип рахунку: [Конфіденційна

Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

наявності):
МИХАЙЛОВИЧ

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

комерційний банк "Приватбанк"

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

https://public.nazk.gov.ua/documents/42b4aaff-9122-4e1d-8310-526c2c7e3456

[Не застосовується]
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЗИЧНУ
АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА
МАЄ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
№

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ТАКИМ РАХУНКОМ АБО МАЄ
ДОСТУП ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ
(КОМІРКИ)

8

9

10

11

12

ЮРИДИЧНУ ОСОБУ,

УСТАНОВА, В ЯКІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

ЯКА ВІДКРИЛА

ВІДКРИТО ТАКІ РАХУНКИ

ПРО ОСОБУ,

РАХУНОК НА ІМ’Я

АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ

ЯКОЇ

СУБ’ЄК ТА

ЧИ ІНШЕ МАЙНО

СТОСУЄТЬСЯ

ДЕКЛАРУВАННЯ АБО
ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї
Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

комерційний банк "Приватбанк"

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

комерційний банк "Приватбанк"

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

Тип рахунку: [Конфіденційна

Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

комерційний банк "Приватбанк"

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Прізвище:

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

ЧЕРЕНКОВ

комерційний банк "Приватбанк"

Код в Єдиному державному

Ім'я: ВІКТОР

реєстрі юридичних осіб,

По батькові (за

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

наявності):

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

МИХАЙЛОВИЧ

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

Тип рахунку: [Конфіденційна

Тип рахунку: [Конфіденційна

комерційний банк "Приватбанк"
Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне
дружина

комерційний банк "Приватбанк"
Тип рахунку: [Конфіденційна

Прізвище: Черенкова
[Не застосовується]

Ім'я: Світлана
По батькові (за

інформація]

наявності): Вікторівна

Номер рахунку: [Конфіденційна

товариство комерційний банк
"Приватбанк"
Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань:

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство комерційний банк

Акціонерне товариство

"Приватбанк"

комерційний банк "Приватбанк"
Тип рахунку: [Конфіденційна

[Не застосовується]

[Не застосовується]

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,

інформація]

фізичних осіб – підприємців та

Номер рахунку: [Конфіденційна

громадських формувань:

інформація]

14360570

Найменування банку або іншої

Найменування: Акціонерне

фінансової установи:

товариство " Державний

Акціонерне товариство "

ощадний банк України"

Державний ощадний банк
15

Код в Єдиному державному

інформація]

Акціонерне товариство

14

ФІЗИЧНУ АБО

Найменування банку або іншої

фінансової установи:

13

ІНФОРМАЦІЯ ПРО

України"

[Не застосовується]

Тип рахунку: [Конфіденційна
інформація]
Номер рахунку: [Конфіденційна
інформація]

https://public.nazk.gov.ua/documents/42b4aaff-9122-4e1d-8310-526c2c7e3456

[Не застосовується]

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань:
00032129

дружина
Прізвище:
Черенкова
Ім'я: Світлана
По батькові (за
наявності):
Вікторівна

дружина
Прізвище:
Черенкова
Ім'я: Світлана
По батькові (за
наявності):
Вікторівна

дружина
Прізвище:
Черенкова
Ім'я: Світлана
По батькові (за
наявності):
Вікторівна

дружина
Прізвище:
Черенкова
Ім'я: Світлана
По батькові (за
наявності):
Вікторівна
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13. Фінансові зобов'язання
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

14. Видатки та правочини суб'єкта декларування
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах
У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Документ підписано:

ЧЕРЕНКОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Інші документи суб'єкта декларування

КОД

ТИП ДОК УМЕНТА

ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ

ПЕРІОД

ДАТА ТА ЧАС ПОДАННЯ

a0a8ce1f-4c2b-4b49-9572-28ff8d21ab86

Декларація

Перед звільненням

01.01.2021 - 06.04.2021

17.04.2021 14:43

f6e1241e-eb68-4de1-91a0-0c56e03b9321

Виправлена декларація

Щорічна

2019

03.04.2020 10:16

2ca536ff-6933-4738-88f8-6a475fec4301

Декларація

Щорічна

2019

30.03.2020 11:12

6c969b81-342c-4d32-95f2-6ac269e1ef0a

Декларація

Щорічна

2018

15.03.2019 11:55

5722880b-7624-40d9-a30a-ec33b965624c

Декларація

Щорічна

2017

14.03.2018 18:22

b66d4303-c758-4721-b234-3e20a139796e

Декларація

Кандидата на посаду

2016

09.11.2017 13:26

f96522cf-a828-40c1-9562-c33f16a4ee48

Декларація

Кандидата на посаду

2016

06.11.2017 15:58

e68e68a4-353e-4b00-8293-c634097df754

Виправлена декларація

Щорічна

2016

30.03.2017 11:05

eae2cb18-3e21-4f25-ae1b-bac9689edb5c

Декларація

Щорічна

2016

30.03.2017 10:42

65f4a4b7-80a0-4145-af1e-d7b0de5f0743

Декларація

Щорічна

2015

28.10.2016 15:12

https://public.nazk.gov.ua/documents/42b4aaff-9122-4e1d-8310-526c2c7e3456
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