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,l. тип дЕклАрАцli

ереглr

ял декл арац

i'i |

е динии лЕрх(Aвн

и Й рЕе

2а

ст р дЕклАгJАц и
l

тА звlтнии пЕрlод

Кандидата на посаду

або мiсцевого
особи, уповноважено'i на виконання функцiй дер}кави

201 6

piK)
самоврядування (охоплюе попереднiй

2.1. tнФормАцlя про суБ,ектА дЕклАрувАння
Прiзвище:

ПОМОГАОВА
lм'я:

ВАЛЕНТИНА
По батьковi (за наявностi):

михАйлlвнА

Ylод"*овий

номер:

[Конфiленчiйна iнформацiя]

[ата народження:
[Конфiденцiйна iнформацiяl

Зареесmро€ане

мiсце прожчвання:

Kpa'irra:
YKpai'Ha

Поштовий iндекс:
[Коrlфiденцiйна iнформацiя]

Мiсто,селИЩечИСеЛо:Скороходове/Талала.[вськийраЙонiЧернiгiвськаобласть/Украi.на
Вулиця.

i=

[КонФiленцiйна iнформацiяl
Ноп,лер будинку:

[Конфiдеьrцiйна iнформацiя]

Номер корпусу:
[Конфiденц|йна iнформацiя]

_

Номер квартири:
[Конфiденцiйна iнформацiя]

з пчmань
аdреса, на яку Нацiональне аеенmсmбо
мiсце факmччноео прожuвання або пошmова
су6'екmу dекларування:
запобiеання KopyпLti't'Moжe наdсuлаmu кореспонОенцiю
Збiгаоться з мiсцем ресстрацi'i
Мliсце робоmu:

Мiсце роботи або проходження служби

служби для кандидатiв),
(або мiсце майбутньоi роботи чи проходження

вiддiл освiти Талала'iвсько'i РЩА
ht[ps://publ

i

c.nazk.gov,ua/decl агаti on/eOdd-]

Ь61

-cd57-455}B1 ba-bcd06548c'1

И

П ерегл

16.03.2017

Займана посада

яд декtl арац

i

[|

с диний дггжнвн

и

Й рЕс стр дЕклАрАц и
l

(або посада, на яку претендубте як кандидат):

РДА
головний спецiалiст вiддiлу освiти Талала'iвсько'f
'

К аmеео рiя

пос

аd u (за п

овнimь, якщо qе 8ас сmосуеmься):

Тип посади:
Р_чз*"зе_?рflр":"?
Категорiя посади:

j":|,"y*_q1-,"*,__"__

в
становище,
вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне
чи вiдноситесь ви до службових осiб, якi займають

вiдповiднодостаттi5ОЗаконуУкраi.ни..ПрозапобiганнякорУпцi'i''?
Hi

згiдно з перелlком,
з високим piBHeM корупцiЙних ризикiв,
Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних
корупцi'[?
им Нацiон альн и м агентством з питань запобiгання
затверджен
Hi

2.2. lнФормдцlя про члЕнlв clM,i суБ,ектд дЕклдрувдння

3в'язок iз суб'ектом
декларування

Прiзвич.lе, iм'я, по

Громадянство

Податковий номер

мати

Прiзвишlе: Павлиш
Iм'я: Bipa
По батьковi: Федорiвна
flaTa народження:

YKpa'iHa

[Конфiденцiйна
iнформацiя]

Прiзвище: Помогаева

Yl<pai'Ha

[Конфiденцiйна
iнформацiя]

батьковi

[Конфiденцiйна
iнформацiя]

дочка

lм'я:Тетяна
по батьковi:
станiславiвна
flaTa народження:
[Конфiденцiйна
iнформацiя]

3. оБ,екти HEPyXoMocTl
Суб.ектдекларуВаННяПоВИНеНЗаДеКЛарУВ1.1'1.i:ч':.*],i}]ерУХоМос]!.ч:л:.:""жатьЙомуабочленамЙого
незалежно вiд
В орендi чи на iншОму правt користування,
ciM'[ на правi власНостi, знахОдятьсЯ у них
HepyxoMocTi:
об'екти
TaKi
якого набуте,u*" np""o, [-]е включае
lнше,
форми укладення правочину,_""u"п,fо*
гараж,
офiс, садовий (дачний) будинок,
земельна дiлянка, житловиЙ будинок, квартира,

Ь61
https://publ ic.nazk.gov,ua/decl агаti on/eOdd1

-cd57-455}B-] ba-bcd0654Bc

1

У

П ерегл

Загальна
iнформацiя

KpaiHa:

1

8.

1

2.2009

3агальна площа

(r'),
в6,1

Реестрацi йний

а ДИЕ.,ИЙ ДЕРЖАВН

И И

1

з4302

BapTicTb за
останньою
оцiнкою
1

39728

Прiзвише:

lм'я: ВАЛЕНТИНА
по батьковi:

михАЙлlвнА

Скороходове /
талала'f вський
район / Чернiгiвська

iнформацiя]
11рiзвище:

%:

помоrАевА

Населений пункт:

[Конфiденцiйна

Тип права:
власнiсть
100,00

[Конфiденцiйна
iнформацiя]

номер:

lнформачiя tцодо
прав на об'ект

Вiдсоток,

Поцlтовий iндекс:

область

-/'

-э5

РЕССТР ДЕКЛАРАЦlИ

УкраТна

)l(итловий будинок
права:

|

мiсцезнаход)кення'"О'l:а:iОu'u

Вид об'скта:

[ата набуття

яд декл арацii

/ YKpa'fHa

Мреса:
[Конфiденцiйна
iнформацiя]

помогАевА

lм'я: ВАЛЕНТИНА
по батьковi:

михАилlt]нА

4. оБ,Екти нЕзАвЕршЕного БудlвництвА
незавершеного будiвництва; 2) об'скти, не
Суб'ект декларування повине}] задекларувати: 1) об'скти
в
або З) об'скти, право власностi на якi не зареестроване установленому
прийнятi
" "о"ппуuruцiю;
заl(оном порядку.

iз

матерiалiв чи за кошти суб'скта декларування

або членiв його ciM''i.
У суб'екта декларуваt]ня

.. 5.

LlИ

в
членiВ його сiм'l'вiдсутнi об'ектИ для декларування цьому роздiлi

цtllнЕ рухомЕ мдЙно (KPIM трАнспортних здсоБlв)

СУб,сктд.цiннерУхоМемаЙно,вартiстьякоГоПеревищус100
про)ltиткяпрацездатНихосiбнаlсiчнязвiтногорокУ.Пiд
альнi об'екти, якi можуть бути перемiщеними
рухомиМ
[мшкодинальнiабодомашнiелектроннiпристро.i,оДяг,ТВорИ

без заподiяння

мистецтва, антикварiат rощо).

nunuP1]I:l:,:P"",Hi права, готiвковi
У цьомУ роздiлi декларацif НЕдекларусться таке майно: цiннi
(банкiвськi) метали,
кошти, коtllти *u pu"yr*.i в банку чи'iнших фiнансових установах, дорогоцiннi
як в цьому роздiлi (у разi
Якщо рухоме майно е одночасно подарунком, то воно декларуеться
",Щоходи,
i в роздiлi
у тому числi подарунки",
перевищеНня зазначеного пороГу д"*п"ру.ання), так

у суб'скта декларування чи членiв його ciM'l вiдсутнi об'окти дrlя декларування]

в цьому роздlлi

6. ц!ннЕ рухомЕ мАЙно _ трАнспортнl зАсоБи
засоби та iншt самохlднi машини lмеханlзми
суб,ектдекларування повинен задекларувати:транспортнi
незаtlея(но вiд'r'х BapTocTi.
https://public

nazk,gov,ua/declaration/eOddlb6l-cd57-455}Blba-bcd06йBclй

i|,

,16.0з.2017

Переглry] декrlарацii

1адиrlиЙ дЕр)<Авнии рЕес гр

дЕклдрдцlи
У суб'екта декларування чи членiв
його сiм'j'вiдсутнi об'екти
для декларування в цьому роздiлi

7. цlннl пАпЕри
У суб'екта декларуваНня чи члеНiв йогО
сiм'i'вiдсуlНi об'ектИ для декларування в
цьому роздiлi

8. корпорАтивнl прАвА
:Jru"TJfl"fr9l1iH:::i::::ii:::.1:r::]1" бI|,-"кiкорпоративнi права, KpiM акцiй, эазначених в
;:ffi?fl:'лil'"?:,Нlý:i:ij,х1,];Тл'?у:.*::::1llj::lL; Б'*;iiZi;liД1,]X,iji;]",iij,],"#X Ёчо,ьтLlffii,,iJ,.шil:Ж:Ji lB
;Бу,lJ:Ё:т:за ffiffi;l"":}Ji",,:пн::у"l"лфi:::{:ъ;е;Jл{ъцJ,
УкраТнiабо
кордоном, у тому r""ni n"iБЬi*i"'#r''.'й;+..';ъТ;ii
У суб'екта декларуваНня чи члеНiв йогО
ciM'T вiдсуТнi об'екти для
декларування в цьому роздiлi

9. юридичнl осоБи, кlнцЕвим БЕнЕФlцIАрним влАсником

(контролЕром) яких е суБ,ект
дЕклАрувАння дБо члЕни його clм,T
права, KpiM акцiй, зазнаLiених в
му (складеному) капiталi чи в будьва, органiзацii', що зареестрованi в
У суб'скта декларування чи членiв його
сiм'i'вlдсутнi об'екти для декларування в
цьому роздiлi

10. нЕмАтЕр!Альнl Активи
cHocTi, що можуть бути оцtненi в
промисловий зразок, топографii
найменування, авторське право
ше.

У суб'екта декларуваНня чи члеНiв йогО
сiм'i'вlдсуТнi об'скти для декларування в
цьому роздiлi

11. доходи, у тому числl подАрунки
Суб'екТ декларуваНня повинеН зазначити
отриманий (нарахований) дохiд
упродовж звiтного перiоду

Х"J:i;:нI;;Jrlr;"тý:,Ттjl?]Il::"_::::_::9"зпечення),

отриману як за основним мiсцем

роботи, так
;;fi;'#ýfl[НI j:УГ:*:i:У:i:1"]1,:::11о_l ч,"п;;;,;рЪ;;;;;;;;;ffi;"#;;;""Н:,;:ЖХ;;
;нi:ffi iнi:"?я:J""н"ж""y:?:р"":i:т_ф:!;.;",iiБ;ffi ffi ;ffi il:;IJ;l",]ýЁ[
Ё,хifli5#х;Тff',Т:J.Т"}:::*т[:F::riЁ;;'^йft#"ТЬТi#jа:ъх}il:,:Ё5-"ffi.I,.,о
j"J:"lл.,::::I l!;::й;;il;'#,""',i,,^Бхlfi ?iiхЁJ;ёi#""нflнfl"
;'f.Y#:# T:Hjtri;: iтн
,l.,

а n n"i",

ff:lчL:}:: :л.:(надаються)
:j: " т
вйплачуються
особi
р_-

-

;. *;; бй;_

;;i;;fi;#;

"
у.r,"-.*f.;й;'#il;;;;;;J::Нi'"'ri!:""НСаЦiйнi

виплати, якi

якщо розмiр. таких подарункiв, отриманих вiд
::Ъfll}j:л'л",л'j:,:::::.::::тlсj]
;
;;" ;ffi,,i rff ; l]XTJ#J;fl lll i Н;
;;
ffi ш : н: : l J r: : tт:. } T:I:,: у, ljj I:,!i :ж l :!
;#::i:;;xJ;#:*x,li';ji::,*зj_. lзтIлl:rзry;:l r fi;;i,;";,;';,';i:;;;;lЬ",1"(r*,#

]^"fl:i:::Ъ; ,tff#

J

ffi}""#::["Jl"J:I:i:}-"_,s:l,л1?!:_ili;.;;;;;;;",*"Ё#fiЬ;]J#,il"Ёъ"НJ:lхI"*"",.
l'JХ'Ilfij",;ff;i:ff:u::;:"т":у:j::j:.;#1i:i;Ъir"";"*1ТI:lЪЪJ-ТЧ::;":ffi}i6зЁJ]ч'
; ;; ; ; ffi ; ffi';
йJЖ ; : ffi : ffJ,Ж
: : тцiнне
J""",JJIу":,":9::
; : :^L"# про
роqдшах
::: :: : :.т т.майно,
:ig11,1л,Ъ упапери
"
рухоме майно," нерухоме
5

https ://pLlbl i с nazk gov- ua/dcclaratjon/eOdd1

цiннi

Ь61 -

cd57-4559.B,] ba-bcdO654Bc

1

й

тощо.

:l

п ерегл

!жерело доходу

,

!жерело доходу:

д eKil арац

ii | с

диниЙ дЕр}l(Aвн и Й

Вид доходу

рЕе

стр дЕклАрАц

Роэмiр (вартiстц)

Заробiтна плата
отримана за основним

Юриди.tна особа,
зареестрована в YKpai'Hi

11З75

мiсцем роботи

Найменування
вський

яд

: Талалаl'
РL_]З

ъс

lЙ

lнформацiя шqдо права
власностi
Тип права: Власнiсть
Прiзвище: ПОМОГАСВА
Iм'я: ВАЛЕНТИНА
по батьковi:

михАЙлlвнА

Код в единому
державному peecTpi
юриди.lних осiб,

фiзичних осiб пiдприемцiв та
громадських
формувань: 142552Об
.Щекларус:

Прiзвище: ПОI!{ОtАСВА

lм'я: ВАЛЕl-]ТИНА
по батьковi:

ivихАЙлlвнА

,Qжерело доходу;
Прiзвище; ПОl\4ОГАеВА
lм'я; ВАЛЕНТИНА
по батьковi:
lvlихАЙл lB нА

ffохiд вiд наданl]я майна
в оренду

3906

Тип права; Оренда
Прiзвище: ПОМОГАеВА
|м'я: ВАЛЕНТИНА
по батьковi:

михАил

lB1-1A

,Щекларуе:

Прiзвище: ПОN/ОГАеВА

lм'я: ВАЛЕl--{ТИi-lА
по батьковi:
м]ихАЙл lв нА

flжерело доходу;
Прiзвиulе: ПОМОГАеВА

flохiд вiд зайняття

незалежною
професiйною дiял ьнiстю

lм'я: ВАJ']Еl]ТИl-]А
по батьковi:
г\4ихАЙлlв нА

18133

Тип права: Власнiсть
Прiзвище: ПОМОГАеВА
lм'я: ВАЛЕНТИНА
по батьковi:

михАЙлlвнА

,Щекларуе:

Прiзвище; ПОfu4ОГАСВА
lм'я: ВАIlЕНТИНА
по батьковi:

мlихАЙлlвнА

,' n

,Щжерело

16780

Пенсiя

доходу:
l\4

аl-и

Прiзвище: Павлиш

lм'я: Bipa

По батьковi: Федорiвна

По батьковi: Федорiвьrа

,Qекларуе:
I,/]аТИ

Прiзвище: Павлиш
lм'яr: Bipa

по батьковi; (lедорiвна

nttps://pUblic, naz k.gov. ualdeclaratjon/eOdd

Тип права: [Jласнtсть

власник: мати

Прiзвиu_trе; ПавлиLll
lпи'я; Bipa

1

Ьб

] -

cd57-455$

tJ 1

Ьа-

ЬсdОбйВс

1й

16.03.2017

Переглlя11

доходу:

мати

|

СДИНИЙ дЕDклвн и й рЕестр дЕклRl,Rцtй

Вид доходу

Розмiр (BapTicTb)

Дохiд вiд надання майна

з906

flжерело доходу
,Щ2керело

декларацii

в оренду

Прiзвище: Павлиш

lнформацiя щодо
власностi
Тип права: Власнiсть

власник: мати

Прiзвище: Павлиш

lм'я: Bipa

J

lм'я: Bipa

По батьковi: Федорiвна

По батьковi: Федорiвна

flекларуе:
мати

Прiзвище: Павлиц.l

lм'я: Bipa
По батьковi: Федорiвна

12, грошовl Активи
суб'окт декларування повинен задекларувати. готiвковi кошти, кошти, розмiщенi на банкiвських рахунках,
внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фtнансових установ, у тому числi до iнститутiв
спiльного iнвестування, кошти, позиченi суб'октом декларування або членом його ciM''[ TpeTiM особам,
активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах, iнше.
Не пiдлягаЮть декларуванню наявнi грошовi активи (у тому числi готiвковi кошти, кошти, розмiщенi на
банкiвських рахунках, внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, кошти,
позиченiтретiм особам)та активи у дорогоцiнних (банкiвських) металах, сукупна BapTicTb яких не

перевищуе 50 прожиткових MiHiMyMiB, встановленних для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного
року.
У суб'скта декларуваНня чи члеНiв йогО сiм'i'вiдсуТнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

ФlнАнсов! зоБов,язАння
суб'скт декларування повинен задекларувати: отриманi кредити, отриманi позики, зобов'язання за
договорами лiзинry. розмiр сплачених коштiв в рахунок ocHoBHo'i суми позики (кредиту) та процентiв за
позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсiйного забезпечення,
кошти, позиченi суб'ектУдекларування або члену його сiм"t'iншими особами, несплаченi податковt
зобов'язанt-lя, iнше.
lнформацiЯ зазначаетЬся, лише якщо розмiр зобов'язання перевищуе 50 прожиткових MiHiMyMiB,
встановленних для працездатних осiб на '1 сiчня звiтного року. Якщо розмiр зобов'язання не
перевищуС 50 прожиТковиХ MiHiMyMiB, встановленних для працездатних осiб на 1 сiчня звiтного
року, зазнаL!аеться лише загальний розмiр такого фiнансового зобов'язання (наприклад, якщо розмiр
сплачених коштiв в рахунок основно'i суми позики (кредиту) у звiтному роцi не перевищуе 50
про)+(иткових MiHiMyMiB, встановленних для працездатних осiб на'l сiчня звiтного
року, то
зазначаеться лише загальний розмiр позики (кредиту)).
У суб'окта декларуваНня чи члеНiв йогО сiм'l'вiдсуТнi об'ектИ для декларування в цьому
роздiлr

14. видАтки тА прАвочини суБ,сктА дЕклАруtsАння
Суб'сктдекларування повинен задекларувати: видатки та Bci правочини, вчиненi у звiтному перiодr, на
пiдставi яких у суб'скта декларування виникае або припиняоться право власностi, володiння чи
користування. у тому числi спiльно'i власностi. на нерухоме або рухоме маино, нематерiальнi та iншi
активи, а тако)К виникаютЬ фiнансовi зобов'язаНня, якi зазначенi у роздiлах З-12 цiс'i декларацii'.
Вiдомостi про видатки та правочини зазначаються лиLL.Lе у разi, якщо розмiр вiдповiдного видатку (BapTicTb
предмету правочину) перевищуе 50 прожиткових MiHiMyMiB, встановленних для працездатних осiб
на 'l сiчня звiтного року.
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Суб'ектдеклар)/ван1-1я повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконусться або виl(онувалася за
сум icH

и

цтво м.

Зайняття посади чи робота за сумiсництвом декларуеться, якщо l"i зайняття (виконання) розпочалося абО
продовжувалося пiд .1зa звiтного перiоду Flезале)кно вiд гривалостi.

посада чи робота за сумiсництвог\,{ лекларусться I-Jезалежно вiд того, чи була вона оплачуваноtо.
У суб'екта декларування чи членiв його сiм'i'вiдсутнi об'скти для декларування в цьому роздiлi
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члЕнство суБ,сктА дЕклАрувАння в оргАнIзАцlях тА

Суб'ектдекларування повинеt.] задекларувати. посаду чи роботу,
сум icH

и
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оргАнАх

виконусться або виконувалася за

цтво м.

Зайняггя посади чи робота за сумiсництвом декларуеться, якщо i-l'зайняття (виконання) розпочалося або
продовжувалося пiд .1зб звiтного перiоду незале)(но вiд тривалlостi.
Посада чи робота за сумiсництвом декларуеться незале)(но вiд того, чи була вона оплачуваною.
ОрганiзацiТ, у яких суб'скт декларування с членом.
У суб'окта декларування чи членiв його сiм'i'вiдсутнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

Членство в органах органiзацiй.
У суб'екта декларування чи членiв його
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