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сдиниЙ дЕржАвн

и

Й

рЕсстр,цЕклАрАцl

Й

тип дffiкs}АрАцЕ? т& зýýтниЙ жнвя*ffi

Кандидата

рýе

rзФGеду
201 6

особи, уповноважено'[ на виконання функцiй держави або r,tiсцевого
саl\,{оврядування (охоплюе попереднiй piK)

2.1. lljФфрмАýдlж гiр*

суБ,*ж"гА ffiffifi{лАFуffiАжня

Прiзвище:
познаноький
iм'я:

Василь
Гlо батьковi i:,:.

,].:r,

:sч,;сl,'

[\Ликолайовиtч

Пqдатсовий fiоilqр:
[lЪ нфИен цi,Ца
,Е}ята

gt_о!цlt{

народlкёння:

[Кgнфlденцiйна iнфермацiяI
Зареесrпр&ýяЁr*

л-d}*цё ýЁ0}9{dJ8sжýя:

КраТна:

YKpa'iHa

Поit"lтовий iиденс:
[Ко

н

ф iде рцil;н;; iн*ir;р,ч;е

L,.i

яj

[l4icTo, селиаlj:i, чи сёл*:

Ч*рнiгiв

/

Чернiгiвська обл*сть

Укра[на
"

В5lлиця:

[Конфiден цtйн;з iнфсзрм&,ttiдi
Ноплер буди,:ttq,,:

[Конфiде нцiйл;
Ноплер

iл.titзслрллацiя]

кOргi!/1".у:

[Конфiден цiilна нфг:р
i

l"ла

i;iя]

Номф вЁртирtа:
[Конфiденц!

й t+a

iнфорt1,1а цi9]]
I

Мiсце факяксrчн*ёФ fтрФ_}r{Ёf**ння *6в mJ{d,if,p?cjaa аФре*а, Ff* trpfy ffае4Ё*даалъfrdа ФёеJ{яФL*J?'.аФ з пumань
эапобiеачня корзrrте4я}' Fж#>ltе набsёjл*f,flт{J кФр€ýjтФнФgяаqlsф еубЪкrтзу ФеклаРУваякя""
Збiгаеться з rиiсцем peccTpaL{ii
llr7iсще рабвж*а:

Nliсце роботи або проходжоння слуъчfiи

{або плiсц* iиаilбутньоi роботи чи i]рOходх,iення слухсби дlrя кандидатiв):

Талала'iвська район на дерх(а tsна адмiгliстра цiя Черн
https://pu blic, паzk.,:ои ualdeci

а
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ЗаЙмана посада (або посада,

,

на яку претенду:те як кандидат)i

державний слух(бгjýець категорiТ "Б" - гiерlt]иЙ заступник голови ТалалаТвськOТ раЙоннФi державноТ
адплiнiстрацiТ ЧернiгiвськоТ областi

Каmееарiя лтg*аdм (заповня"rrэ ьу

.

якtз4Ф {,{е

аёс сwаасу*tтзъеяs:

Тип посади;

Посада дсрNtавноi слун<би
Категорiя пilill:дrl,
Б

Чи вiдноситесь ви до службових осiб, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище,
вiдповiдно до cTaTTi 50 Закону Укра'fни "Про запобiгання корупцiТ"?
ffержавний *лу}кбовtsць, гiосада якого наjlёжить дФ пOсад д*ржавно'l"служби категс,рi'f 'А' або'Б'

'

Чи належить ваша поGада да посад, поЕ*язаних з
затверджен

и b,t

Нацiональн

и

виGOкип/t рiвнепл

м а гёнтств0|\л з п итан ь запобi

га н

корупцiйних ризикiа, згiдно з перелiком,

ня коруп

цi'f

?

Hi

2.2, lнФffiржАшgя rep&

чл

жёffi *EfuT,E

*уБ,frктА дЕк"ý"тАруЕАнжя

оуб'екта дёкларування ё: особи, якi перебуваноть у Ll_ллrобi iз суб'ектопл д*и"паруtsання (чоловiк/
вiд тогt, чи вOни про}кивають спlльно; дiти, у тому числi повнолiтнi дiти, батьки,
незале}кного
дружина),
оооби, якi перебувають пlд опiкою i пiклуванняпд, tнллi особи, якi спiльно прожиВа!Oть, пов'язаýJi спiльнипл
побутом, мають взасl,лнi права та об*в'язки iз суб'ектёfu4 дёкларуЕання (крizuл шсiб, взаеп,лнi права та
обOв'язки яких не \4ають характеру сiьqеймих -- наприклад, особи, tдо спiльно Фр }ндуF*ть н<итло), у топлу
чlаслi особи, яri спiльмо про}i{инаiФть iз суб'ектоf,",! д*кларування, але не перебуваiflть з ним у шлюбi.
Членапли

сiпл''f

суб"ежт*пл fi'Трýз Е&я'я, f,trФ
F*л."*_ал"дтпд
Гропладяl+ств*
eBl
декларування
:Дpy)'кИНаГ1piзвltщe:ПoзнанcькаУкpаiна[Koнфiдeнцiйна
lпл'я: [Олiя
:
** бат кс>вi: FJихайлiвна
,
Зв'язок !з

, uт;rffпжfffir:-,

;

Гý*датксвий номер

iнформацiя]

:

iнфорrvtацiя]

cllн

Г'trрiзвив*4е:
Епя'я:

Познанський
Назар

YKpafHa

ii<,;нфiденцiйна

YKpa'iHa

il.L-;чф;денцiйна

iлфер*лацiя]

по батьковi: Васильович

ýата народ}кенilя:
[КонФlденцiйна
tнфорrvлацiяJ

дOчка

fiрЕзвиlзда;

Познанська
iBapa

Iм'я: Ba

fi* батьвq*вi: Василiвна
ffaTa народженняi
[Конфiденцiйна
tллформацiя]

3. оБ,екти HEPyxoMocTI
https://public_nazk.gol.uarldeclaration/OЗ
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Суб'ектдекларування поtsйн*н заг{екларуtsати Eci об'екти Hepyyoмo;Ti, týc пзл*}кfiть йiьз;: або членам його
ciM'T на прав: tsласн+сгl. знаходятьсл } них в oplei{ll,| ч[1 на lн,долil,/ правi корис;I,,ванн,fi, чр;_1ilежно вiд форми
укладення F;)ёво,_i,ikу внаaл:л,ск яt{f,; .lаб}тЁ тi{fi ilpaFo, -L- вl,лн]ч,]r,=акi с,е a,rlii -J*ir !:,"r"ocTi: зеп/елЬНа
дiлянка, житлi,]Ёиi,i *1-:дtенсi;. f;]!ý;lтир;э, ,,;фiс, i:ад,.rвиЙl ijjЁчн1.1ii,: s;,,.]иl+i,l, |alj,].ij i-lx-+.

3агальна
iнформацiя

fu4 i

*

е4

*з

Вид об*екта:

,

,

Е*

КраТна;
УкраТна

Дата набуmя

Гtсшт*вий ýждеке:

я

BapTicTb нё дату
набуття
[!,le вiдомо]

BapTicTb за
Фстанньою
оцiкк**о
[Не

застосовусться]

sжформацiя lлодФ
прав на об'ект
Тип права:
власнiсть
Вiдсоток, %: Ю0

ffiласник; дружина

[Конфiленцiйна
iнфорrиацiя]

Прiзвище: Познанс

по батьковi:

65.8

Населений пункт:
Славутич / Ки'iвська
область l YKpa'fHa

Реестрацiйний

Адре*а:

права:

8.06,2с,16

3агальна

Е]{iýLцg

(м2};

номер:

i

,
,;
,
.
,

а х Фд}к-е н

Квартира

J

l
,

ь*

ька

ltл'я: Юлiя

михайлiвна

[Конфiденцiйна
tнфогэмацiя]

[Конфiденцiйна
iнформtацiя]

ДекларуЁ:
дру}кина
Прiзвипз4е:

Познанська

lм'я: Юл!я

По батьк*жЕ:
Jиихайлiвна

Вид о6'екта:

KpafKa:
Укра[на

Квартира
,Щата

набуття

права;
2з.05.2016

Загальна

ГНе вiдоп*о]

Гlощтовий iндекс;
[Конфiденцiйна

iнформацiя]

гtлФtt{а

(M'i:
JU"б

Реестрацiйний
номер:
[Конфiденцiйна
iнформацiя]

[Не

за*тосовуеться]

Тип права:
власнiсть
Вiдеоток, %: 100
Власник: друiкина

ПрЕзвtлще: Познанс
ька
trм'я; Юлiя

FЁа*елеи*ий mункт:

по батьковi:

Чернiгiв /
Чернiгiвська
область / YKpaiHa

[v!ихайлiвна

Адреса:
[Конфiденцiйна

iнформацiяl

ýекларуt:
дружи-цз
Прiзвиаз4*:

познанська

lм'я: Юлiя

По батьк*вi:
михайлiвна

4"

оБ,ffi а{ти жжзАжжрЕ"ýlffiнФгФ Буffiýffi жип-&т,ве

Суб'ект декларування гlовинgн задеклiарувати: 1r\ об'екти незавер[деного будiвництва; 21 сб'екти, не
прийнятi в ексi]луfiтацiю; або З) об'екти, праtsо gласн*стi на яi<i не зареестрФване в устаl-tоRленому зако1;ом
порядку.

TaKi об'екти декларуtоться, якщФ вониt: а) itалежать суб'скту декларування або чпена&л Глого сiпл'i на правi
власностi вiдповiдно до ЩивtльнOг0 кiдёксу УкраТни; б) роsтаLr:ованi на земельних дiлянках, що належать
суб'сктудекларування або чл*нам його с;м''t i;а правi приватноТ власностi, вкл!счаFочи спiльну власl-|iсть,

або переданi

iпл

в оренду чи на iнш.lогиу правi користуваннfi, незалФжно вiд правових пiдотав набуття такого

https://public.nazk. gоч.uа/dесlаrаtiоп/OЗ
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права; або Е) пOвнiстFо або частково пOбудованi з пйатерiалiв чи за коtшти суб'акта декларування або членiв
його ciM'T.

У суб'скта дsi{ларування чи члснiв його ciM'i вiдсутнi об'екти длfi декларуtsання в

5"

цlнF€ffi ружФýшЕ

цьDfu'tу

рошiлi

мАинФ {крýм трАh**пФртFtиж зеЁФБlffi}

Суб'ект декларування повинен задекгiаруЕати: ц!нне рухоме майно, BapTicTb якого Ёерепищуо {00
прожитковиN плiнiмуп,:iвп встановленник для працездатних осiб на '! сiчня знiтжог* року. Пiд рухомим
майном розумiготьея будь-якi матерiальнi об'скти, якi MolKyTb бути перемiщенипли без заподiяння Тм шкоди
(наприклад, юэел!рнi вироfiи, персOнальнл або доtutаlлнi електроннi пристроi', 0дяг, TBOpl{ ftлистецтва,
антикварiат Tou1o).

У цьому роздiлi декларецiТ НЕ лекпарусться тёке л*айно: цiннэ папери, кOвпорётивнi права. готiвковi кошти,
кошти на рахунках в банку чи iнuлих фвналiсових установах, дгlрогоцiннr (бaHKiBcbKi) металtа,

Якщо рухоме мдйно Ё одночасно подарункопJl, тФ воно декларуеться як в цьому роздiлi (у разi перевищення
зазначеного г]ороry декларування), так i в роздiлi "fiоходи, у тому числi подарунки".
У суб'сктэ дЕкflаруýаt+лця чи членiв його

6.

сiьл'Т

вiдсутнi о6'gкти для декларування в

цьOг\4у

роздiлi

цlнмЁ ружsмЕ мАЙнФ - трАý-{Ёffi&ртнЁ зА*ФБи

Суб'ект декларування повинен задекларувати: транспортнi засоби та iншli сан*охiднi fiлаil:иl-lи i механiзп,tи
незалежно вiд Тх BapTocTi

У суб'скта декларування чи членlв його clM''[ вrдсутнi об'екти для декларуtsаннfi в цьOfuiу р*здrлi

7"

цlнжý гаАгIЕри

у суб'скта декJ-lарування чи членiв його

8.

cilvt''i влдсутнi об'окти

для декларування в цьФму роздiлi

корg]*р&тивн* ffiPAB&

Суб'ект декларування пOвr4нен задекларуЕати: будь-якi корпоративнi права, KpiM акцiЙ, 3азначених в
попереднl,ому роздiлi декларацiТ, у Tofuly числi частки {па'i) у статутнOr\лу (складеному) капiз"алi чи в будь-

якoМуiншoь.tyеквiвалeнтiстатyтнсlгoкапiталyтoBаpИстBа,пiдпpисмcтва,oрганiзацiТ'шlозаpeсcтpoванiв
або за кордонопл, у тоilлу числi пайовi внески в кредитнiй опiлцi"

YKpaTHi

У суб'екта деi{jlарув*ння чи

9"

,+ленiв йог* сizuл''Гвiдпутнi об'скти для дерiларуваннfi Ё цьоплу роздiлi

О**БИ, *{!F*LgýffiИPd| fiýЖtr*ф*Ца.ёХFНИМ Ж,Й&*fiL'f К*М
{контр*ýтЕFфм} fii{их * *уБ,ёжт ýffiь{fiд,ру*jър{нfi Аffiо чfrЁt-iи Й*г*ъ *lr#,I

,

ЮРИ,ГqИЧУ*}

Суб'окт декларувсння пФвиi{ен задекларувати. будь-якi корпоративнi права, KpiM акцiЙ, зазначених в
попередньое'tу рездiлi де*t_г,gарацi'i, у тсr-4у чу,lслi частки iпа'f} у *татутно},лу {склвден*п,tу) капiталi чи в будьякоNлу iншому еквiвалентi статутногtз нагtiталу товаDиства, пlдприомства, органiзацiТ. шцо эаресстрованi в
YKpaTHi або за кOрдонФм, у тому чlцслi гlайовi внески в кредитнiй епiлцi.

У суб'екта декларувення чи член!в його

{

0.

с':и'Т

вiдсутнi об'екти для дежлsрування

ts

цьому рошiлi

нЕедАтЁрýАльнý АктиЕи

https://public.nazk.gov-ua/c;ciarationlOЗl]Зl"l5-43c5 4с46-8еЗа-.l з57.1l9iз.1:.:jЕ
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Неп,латерiальнi активи вклlочають: 0б'ýкти права iнтелектуальноТ Еласностi, шlo liложуть бути оцiненi в
грOшовому еквiвалентi {право на вцtнахiд, корисну i\лодель, ноу:хаи гlроL,tис"поБиЙ зраэок, тOпографiТ
iнтегральноТ нлiкросхеми, сорт рOЁлин, торгову fuлapкy чи комерцiйне найпленування, авторське право тощо),
право на викOристання надр чи lнших природних pecypclB, !нше.

У суб'екта деt{ларування чи членiв його

сi:и'Т вiдсутн!

об'екти для декларування в цьоs!,lу роздiлi

11. дФи*ди, у TffiMy чи*fзý гл*д,qрункж
Суб'окт декларi/вання повинен зазначити отриьааний (нарахований}дохiд упродов}к звiтного

перiоду.

о'

,Щоходи вклiФчаFOть: зарOбiтну плату {грогrзове забезпечення), отриману fiк за 0еноЕниn.4 мiсцеп4 роботи, так
за сумiсництЁом, гонсрари та lH!,Ji Еипглати згlдно з цивlльно-правOвa4[йи г]равOчинами. дохiд вiд зайняття

i

пiдприемницько}с або незалежноiэ професлйною дiяльнiстл*, дохлд вiд надання i,лайна Е оренду, дивiденди,
проценти, роялтi, oTpaxoBi Еиплатr4, благодiйну допOмOгу, пенсiло, спадL1-1ину. доходи вiд вiдчуження цiнних
паперiв та кOрпOративних прав, подарунки та iншiдоходи. Пiд заробiтнсло платоF0 розумлЁтьGя основна
заробiтна плзта, ff тако}к б5lдь-якi зsGхочувальнi тл, коfu4пенсацiйнi виплати, якi виплачуisться (надаються)
особi у зв'язку з вiдносинами трудового найпиу.

Подарунки у форь:i гроiлов[,tх кошlтiв повичнi зазначатися, якtl_{о розмtр таких пOдарункlр" отриманих вiд
однiеТ особи {гр5лпи осiб) протягOftд року" перевиLцуе 5 атр*ъкитк*вик мiнlплуп*ýв, **танФеýýенних для

працездатl*ик о*Fб на l *iчжя звiтн*г*э р*ку.Подарунок у формi, iнш.Liй нiж грошовi кOшти (рухоме майно,
HepyxoMicTb T*i_1-1o), зазначýЁться, якtд0 BapTicTb такого подарунку переtsищуе 5 пр*>вtитв<*вих мiнirиумiв,
встановлен$",мх дЁ,я mращездатниж оаiб на 1 еЕчьяя звiтноrо року" Зазначення iнфоргиацi'f про подарунок
не виключаб Фбов'язок вказати вiдповiдне майно в iнгл.зик роздiлах дектlарацi'i, наприклад, у роздiлах про
цiнне рухоме r,лайно, Hspyxoмe майнiо, цiннi паперt4 Toll_{o.
ffжерело

дахФду

вид

доходу

Заробiтна плата
дФкеду;
Юридична особа,
отриh,lана зэ 0сноЕниhл
rutiсцем роботи
; зареестрована * Украiгri
, Найменування: Приватн
е пiдприемство "Рiчроуд

flжерел*

,
'
;

Код в €диншк,tз:

державн*ьлу

peeeTpi

рсrзплiр
,1

lНФОFМffi#'#i n|""

{жартi*ть}

8752

,
,

Тип гýрава: Власнiсть

Гlрiзвьеаз4е: Гlознанський
Ёря'я:

,

"

Василь

** батьковi:

fulиколайович

]

юридичних сэ*iб,
фiзичкмк о*iб пiдприевяцiв т*

,
,
,
,

rромадськик
формувань: З8787756

;

ffекларуе;
Прiзвище: Познанський

:

lм'яl Василь
по батьвqоgi;
[t/иколайович

https://public. nazk.go,,, ua/dec!a rаtiоп/OЗ

1

7З71

5

-48с6,4с4а, .;еЗэ-Ь557 ,779Ь4а68

5/1

з

'

1з.lо.2о17

Перегляд деклараui[ |

вид дс

flжерел* дФх*ду
Юриди.лнэ ocrýa.

зареестрована в Укрэ'iнt
яхрс

l,"i5_\,Ё i,jэ

-i

F*:эплiр

{**pTi*Tb}

*578

lНФОRМаЧiЯ

ПРаВа

"1Ti

Т;е* *рава; Власнiсть
Гlрiзшrt ш"lе ; Гl озt-lанськи й

iь:'я: Василь

ьлiсцем роботи

Найrменув;,h]{r;: :,,: * iijе п lд п lrlii] |iJ{,:lijl:-]
L[,lл

ходу

Заробiтна плата
oTpriMaHa за оснOвним

,Щжерел* дох*ду;

"

сдиниЙ дЕржАвнии рЕсстр дЕклАрАцlЙ

,]*,

батьковi;

iйг:кслайович

7"

Код в *дин+иу

ДеРЖаВН*fu,tУ pea*Tpi

lоридичхiчх tзсid,
фiзичаtьсх о*:ý *
пiдприеrrлцЁв та

громад*ьних
формуваr:ь; 4tl :",:.,lýi

7

,Щек"эlа;rу*:

Прiзвище.,,:-hj-ll,эt.lJii

Iм'я: Э:силц

Тlо

ба:ькс*i:

lайовlt,l

N/ико:,

Пенсiя

ýжерез;э дФх$д,.f,;
Ю

иди.:

р

i-;

::

55Ёj45

,l]]':1

l,

ЗаРеССТРО,'Ёlt-,

Тиr; ;,ipaBa; Власнiсть
Г!pi _riзi;аlе : ГlознанськиЙ

cai_;t_ir--j,

,jу'я: Еасиль

,::

НаЙменlrв..,,,.'}r: !, ý-,;,,r, ;iJ,
Ьке ()б'една;.] ,пг- J;-' ,,illl

iigr батьковi:
)4;,1колаЙович

Пенсiйнсiсi фс*,1i,
Укв;l'iни

Код в #диноr-tхr
ДеРЖаВНrЪП.{У Ре,;*ТgЭi

*сiб.

lоридичл*лt:к

фiзичг;и.я *,";iii *
п iдп p1,1.;: l.,.t ilý r; т,а

громЁ5;ьки"}i
;ъ : 4С,Зlý]iJЗ

формуваl,,

ýекэ,l*ру*:
Прiзвище: i:,'_ зtii

lм'я:

lч

п!tий

Ё::r:и_пь

По ба":i"аl.с,*i:
[\Ликсl-t;i ii+B1.1.1

lнше: доплати на
лрOдукти харчування та

flжерелгл дsk;gj,1у:
Юриди,.,;1 J *5,J,

заресстроЕ; lj;

B,rj|,l Oa'i*

FlаЙменувачiiri:

Lr.цорiчна

!

\,,,ра,qпiii

дOпомOга на

оздоровлення

ня працi те i;зцIа;;ь;rого

захисту

|-jaf,

Код в

!

i,:-,гl

Т"*.;:з

Гlрt:;

.,lpla*a; Власнiсть

l*riiце: Гlоз нанський

iм'я: Ёасиль

ijtз батьковi:

i,,lLлколайович

еriс.нi.,iя

.Щеснянсь,кс',,,tл.,l :,l,,,,
Ч ер н

4ý71

i all,;:

*iдt+ н

fl ВР}КёВН ýiЪ]:1'

i,].

i,l

:::;;,i.з.,

Р***ТР!

lориди,-зилtх .*ci*,

фiзичн*tк o*i# *
пiдпри,;:ицi* э,а

гром;iд*ьl.iия
формуваr- * , ,\Э' ,ц4 :91
,Щек"л,l*з7,t:l

Прiзвище ;, ,.l; l,.
iм'я; *lilt_r;r.

1,1l"'r

По б*тьу;оаi:
[t4

икслаi,iсlвt:.l

https://publ ic. nazk_gov. ua/d ecl

а

rаtiо п/OЗ

1
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6/1

з

1з.10.2017

перегляд декларацii'i едиi-iиЙ

frжерея:*

ýсх*ду

Джереfi*

ýOнФду:

Вид
l*r*.

Юридична особj+,
зареестроваяа в ili<pa'iHi

доходу

б"a*оrrоr*"
-

видача санаторно
курортноi

Найменуванл.tя: Уi;равлi1-1
ня працi т* ;1.1iliЁl;*,н*i{,,

дЕржАвнии рЕсстр дЕклАрАцlи

Розмiр

(BapTicTb)

4590

пут,iвки

lнформацiя lцодО права
власностi
Тип права: Власнiсть
Прiзвище: Познанський
lм'я: Василь
По батьковi:

.i

Микопайович

ЗаХИСТ Y'.j :j;Эjleir arj

."

q,,H.J
flеснянсr l, . lla .:,
ради у п,,l.Ч*lls!г,:* pa;-l,r

Код в

*динсэьtу

:

державýi}ýrgr pec*Tpi
lориди.lstl,tх **i#,
фiзичкл,tх oei# -

пiдпри**яцiв та
ГРОМ:,1

"'_эЁ"*;

j
форп,tувалl*; li] iij ] !]]
.Щек::*рзr*-:l

Прiзвиrле.

: :{,

Jh,:i"i!

Oh!.1!!

lм'я: З*rи_гll,

По ба

-=,alo*i;

[\4икоj;айович

,ес:ч,Jýу;

ýжеаеr:*

lнш:е: надання пiльг за
коп,пунальнi пOс.{1уги та

Юридич:;il ol;;.1;,
ЗаРеССТРtЭ, .-: :^ Ё :i L.-,:-.
НаЙменУва;;l,:; :'/,,ь,а5, :,l
НЯ працl т,а CiL]i"liii!)ir{jг{]
захисту !irjcejleýHfi
flесНянськс,,, р"дс,нzrit ,t r.,

Tte* ltpaBa: Власнiсть

зJ з,1
1-;

pi

:.l_:b:

телефон

це

:

?l.,.;'я;

Гl оз

нанський

Еасиль

П* ба,гьковi:
i,,:114кслайович

Чернiгсвi радь:

Код в *дин+пху
де ржа

в н

(:l

ь,.,,!т раэ

фiзичь,.

;:

;i*

т

$}

.:i.,

ЮРИýИ:,"l.t.t

J,,:]j

пiдпра:с,кцi* э*
гром*дськеj;к

формувана:

0З j *til9,]

ýеклару*:
Прiзвище, :,,]з;,,;.,_
Iм'яi *,:,:иil.

*,,14й

По E;,::,lto;;i:
[Uиксr:-l;лLiэпl.;,l

frжерел* дФнGяу:
Юрили,

Прошежти

Т*г: пtrtава: Власнiсть
iip,i"..,

;,] J{j,,l);

зареесIро;-, i.!a Е f{patH,
НаЙменува .,u*" ;-l, i]рiчиЁ

;, t,.1e

[lсэ

нер н Ё _],оаý ? и 1]], i,10
KoMepLi: i.i r ir Й |,,а :,l l;

а кц lo

|,,j

ii

:

Познанський

батьковi:
кола tjoB ич

"При:атii*r;."

Код в

!:jз;ин,;;**_у

Де Р}Ка В Н* *Л} Рёл:l.]ТР

;

ЮРИДИ..Ь,rЯ ЗС'd.

фiзичl;и,; oci.i

^

пiдпрк*мцiв ra

гропбэЁ*ьких
формуваиь:1,43ЕО57D
ffеь-п;р:уе::

П

рiзви rле ; |l,з]н;

t.j

1-1l,{и l.t

Iал'я: [iэi:tulь

По б;":ьgов1;
М иксrlэ;.1сlь1.1,-i

https://public. nazk, qov. uai deola гаtiоп/OЗ
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7l1з

перегляд декларацiТ ! единиЙ дЕрЁiАвниЙ рЕестр дЕклАрАцiЙ

ffя<ерел* дёу"*д}l

Вид доходу
i

flжерел"* дOн*ёу;

Процвнти

lнформацlя щqдо прtво

РозшIр (BapTicTb)

влас}lостi

Прiзвtаtlр: Лоsнаньшй
lм'я: Васiilлъ

"Ощадбанtl"

миколайович

ло батысовl:

Наймен_чвання: А]

Де РЖа

l

Тип права: ВласнiЫь

Юридичнлз о;;сбiз,
заресстрOвёна в }'KplaTHi

Код в

l

*ý*цнs::.*т

В Hi}t

ry

Р;Эi;;"ГР

i

риди L''"l r,6x {]!*;*,
фiзичньвн ot;tб *

}о

пiдпри*rлцi* та
гроttлёдсьtiик

формувань: 0С]ijЗ2l2ý
ГIрiзви

,Щеклару*;

шlе : ]"lсзна l;*bi

lм'я:

ll,ri]:

E:Jitt-cli.

По батъцi*ал:
микпr;айtlппч
fi r-.;< iд в iд в illчу)t{ е l.irl
рухоL{ого i,.rаЙна i ltpitl
цiнних паперiв та

,Щжерел*l дOн*ду:

ГЕрiз ви ще : Плзна

л;r:ьу;и

_Ц

й,:

lм'я: Ёд*иj-lь

По б*тьшвшi;
[\l

t{oГl-lcj]aiИ

В, i 14Х

!,r

i]В

Тип праЁа: Власнiсть
flрiзвище: Познансымй
lн'я: Василь
по батьковl:

2в21

Bl

миколайович

ика;;i:t]ови,";

,Щекзr*ру,i,:;

Прiзвище; ilr;зн*r.;ькttй
lм'я; Ваlи::ь
По ба;ьховi:

hЛиколайовt:,;

Заробiтна плата

,Щжерел* дохФду:

Юридична о*оба,
зареестг,оýана в YKpa"iнi

t]ТВИN4аНа За ОСНOВНИ

38t]16

Ть:;,:

ГПезiзеи^,це:

мiсцеrчя р+боти

1-1айменування: Коtлунал

пбава: Власнiсть

!,З:i;зq;:r ик ;

ft/'t

ьне пiдпрuлсг\лство

1

i

дружи на

Познанська

iря'я: }олiя
} 0,;зl,yоЕЕ: N4ихайлiвна

"Управлiння з розвитку
фiзичноI культури, спOрту
та туризму" Славутицько'i
плiськоi ради Киi'веькоТ

областi

Код в

*дьян*ruзу

дерх(авнФhýу рееrтрЕ

юридичжих о*iб,
фiзичких о*iб пiдприсплцiв та

громадgьких
формувань: 314764а7
fiекл*р5rе:
ДРУЖИ.lа

Прiзвише: Позианська
lпа'я: iОлiя

По батько*i: Михзйлiвна

I
I

https://public.nazk.goиua/declaration/OЗ
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8ilз:

перегляд декларацii |

13.10.2017

единиЙ дЕржАвниЙ рЕестр ДЕКлАрАцlЙ

8шд доltоду

Дlrерело дохqду

Зарсбiтна плата

,Щжерел* дохФду:

отримана за

Юридична особа.
з а peceтp0*]E н а в':,/кр ;.;'iH i
Най менувэl-iчи : l' с_пr;внq

bлii;l1el,..з

{BapTi*Tb}

Fозмýр

lНФОРМаЧИflн, права

\

i

Тип права: Власнiсть
Власнпк: друхfiна
Прiзвицэ: Поgнанька

8755

{]снOвниг,",1

p*бoTtt

Jl

по батьковl: Михайлiвна

територiалr.*i) ;.i rэriц:fji];Fi ня
Юстицi'r', 1:ilr".;:1l

1.1

|,:

c.rOлi:r:Ti

!.

Код в *дин*му
державн{з&sу pec*Tpi
юридичнtлх **iб,
фiзичкь*х о*iб *

.

пiдпрм*п*цiв та
гром.аJldjькi4Е

формуваял, li.l iili

lcl

,Щекsз::ру*;;

ДРl,;нitяе

Прiзвишlе : Гlс:зtансцка
lM'E+: ii-lлis:

По батькоgi' },lь:,,айл;ана
Енше: державна та
сOцlgльна п/lатерlальна

ffжере.tl, .Ф;i:.,.:т

Юриди.-lна oс;,:t:a.

зареестрс*;

ll;sпir,

ня соцiаi-lьi+ сгс,i,aзу.цстч
НаСеЛеННЯ u11'lEl'iirbjn;.C
мicbKoj' радil {tiiBc"Koi'

1

Тиsп герава: Власнiсть

0656

ffiлас**ик: дру}t(ина

Прlзвище: Познанська

допогйога

;*а Bl':r'l<paТHi

Наймонувацl,ifi],

9м,t'я:

ГIо

[олiя

батьковi: [tЛихайлiвна

:

облас;i

Код в

fJ,r1l*н*ляу

pericTp!
юридиЦFiин LrsiБ"

де ржа

в н fi т."qJ

фiзичния g*lid,пiдпр***т.*цiа та

громёgýькLý>i
формуваl";, *" 22i,'., <

l'l5

ffекл*ру*:
П

рiз

дру}tlsНа
Пёзгi:_лlgli;а

в и щсl ;

lм'я: i*;;iя
lfо батько*". ,,,ly,'.,.,7i,i -,:
Подарунск у негроLllовiй

flжерел* дOхФду: -l

Прiзвище

}, r,знl;ський

Тмп права: Власнiсть
ý;iа*ник: дрркина

l,/ l эз

форолi

lм'я; Василt
По батако*i:
[\Л

l

Нрчзв*"tще: Ilознанська
tr*л'я:

fi

икс_l;liitlЁ:;ч

съ *;.-;-гьковЕ

lолiя

:

lt4

иха

йлiвна

fleK*;"l,pyel
дру;яtii-iа

Прiзвише : i]0з:rац.]ь;<а

lм'я;

По батьков;

t

I

i-;J,iтiг;

I

: }Jи:чаi;lлiвнп
]

https://public.nazk.gcv.r-ra/decla

rаtiопlOЗ,1 7З7l 5-48с6-4с46-8еЗа-о557779Ь4а68

l

gllзс,a

13.10

2017

Перегляд лекларацii

|

единиЙ дЕржАвниЙ рЕестр дЕклАрАцlй

fllкерело

доходу

Вид доходу

Розплiр {BapTieTb}

flжерел+

дон{iяау:

t"r*, суОс*д;"

1ЕЕ7й

Юридична лссёа.
3apeecTp03a.ia п Yitраiнi

ЕжфmФ*яацiя

щодо права

ЕлаGFlостi
Tl-;iъ

права: Власнiсть

*i";:;:сник: дружина
Прi :.,хl+ще: Познанська

lы'я: Юлiя

Найменуваftiня:', Iравлil,
ня соцlальн аго зiзх.исту
населення ],-,.,в_, ;.,:,li л:
,i
п,licbKoi p;j"-, l{t" ,,'

iЗз i.; 1.,76gi: [t4ихайлiвна

;l: Ii

Oa:f

Код в *дин*+зiу
ДеРЖаВН*iЫlr РS*С-, Р!
*,-,ý,

ЮРИýИ-tНИХ

фiзичних Фс!6

-

пiдприепецiв та
громfiд*ьк:их

фор мува

а

*"

:

2,:_

?i-:

8l'

lб

flен,,;,:7."
Прiзви
_.no

дpu}+l!iila
tце : Гl*зt-i; лг;л,ха
!ь,t'я: h]лi:

U:n"*oвi. l,;jих*й;-iiвнд
.

12. грФш**ý Ажти*и
Суб'екТ декларуваНня пOtsинеН задеклар}Еати: готiвковi кошти, KoLtlTи, розilлlшJеhi на банкiЕських рахунках,
внески до кредитних спiлDк rд iнl_llиx небачкiвських фiнансових устаноЕ, у тоftлу чиелi до tНОТИТУТiВ
спiльного iнвестування, коlлти, позиченi суб'ектом декларування або членоf,л його ciM'T Tpeтir\f особам,

активи у дорOгоцiнних (банкiвських) ftлеталах,

iHLt,!e.

Не пiдлягаtоть декларуtsанн!с наявнi гроtлзовi активи {у тому числi готiвковl кOtllтиl, кошJти, рOзмiЩеНi На
банкiвських рйхунках, внески д0 крёдtлтних спiлок та iнших нЁбанкiвських фiнансових устенов, КОШти,
позиченi TpeTifu4 оесбагй) та актиЕи у дOрогФцiнних {банкiвськихi i\леталах, *укупна BapTicTb якИХ Не
перевищуе 5Ф пр*эииткФвих rчлЁжЁплуьеiв, FбтарвФвrпеFýh€их дý!fr rърае{ездат8{их ФеПб на { сЕчня звiтного

року.

Установа, ш якiй *!дкритi
TaKi рахунки *бФ ё* йкФТ
з рФбле к i i* :рl,г* $ iýу{ i
л;j

Вид активу

Розмiр активу

lнформацiя lцодо права
ilа о6'ект

&?:iitti#"

готiвковi кошти

[Не застс,.*,*вý {Ttlcý]

Прiзвище: Гlззнэн;ьхий
lм'я: В**илл
по боzькоаi:
i-li

i<

н

*,:

ii

и,э"g,

з000

Тип права: Власнiсть
Прiзвище: Познанський
i:-д'я: Василь

гiсt батьковi:

},,1itкопа йович
lделrчнзrýiкацiЙний код:
i|,iriлфiденцiйна

[\Ликсr:эйоеи,l

lденти ф i ка

1

Валюта:
USD

:

;;:форtиацiя]

[Конфil;:,l:цiигt;,;
tнфсi::i,,i;цiяl

1з. ФlнАнЁФ*ý зФýФв,язАння
суб'ект деклаiзування пOвинен задекларувати. сэтриманi кредити, отриманi пезики, зсfiов'я3ання за
договорами лiзинl1,, рЁзмiр сlллачених KOLilTiB в рёхунок ocнoBHo'l суми пOзики (кредиту) тs процентiв за
позикоЮ (кр*дгiтоь,r), зOбоЕ'язання за догоЁсраh,iи стрёхування те недерх{авного пёнс;й},iого 3абезпечення,
кOшти, позичен; суfi'ектУ дскJlаруваНня абс члену його сiпл'Т iнш.lикли особамрt, неоплаченi податковi
зобов'язання, iнtше.
lнформацiя зазнача*тьсfi, лише якщо розiиiр зобов'язання перевиIдуЕ 50 mрФ}киткфВИх мЕНaМУМaв,
встановленних дJlя ýlрацездатних осiб на 'l сiчня звiтного року Якщо розплiр зобов'язання не
https://public.nazk.go,,,.r_ralrleciarationiOЗ]7З7l5-48cб

zlc+,j- lеЗэ-tэ557779Ь4з68
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Перегляд !€;кларацiТ

1з,10,2017

l еДL4Нi,li,. ДЕржАВнИ17

РЕеСТР ДЕКЛАРАi iiЙ

перевищуs ýФ rтрожитж*ffiмх rч,чЕнiмуьчЕж, в*таFýФвлgе,ýншх дr"ая fiреL{*здатних еýý6 sýа l ffiчhlя звiтного
року, эазначаетьсfi лиi.jjе загальний,розпл,р таког0 фiнанс*ЕOго зOбов'язання iнаприклад, яKtilo розмiр
сплачених K*tl:TiB Е рахунок ФеновнOТ суr\ли позijки {кредитуi у зЕiтнсf!4у рOцЕ ile перgЕиtщус 5G глрожиткових
MiHiMyMlB, вf;тан*влgнних дýтЁ ffiраL{ездатник g*вб на l *Ечilf;fr звЕтногш рФку, то заэначаеться лише
загальний розrлiр позики (кредиту))

загальна ЕжфорmлащЕВид зобош'язаl*ffi*:
Отрипланi

кредити

виникнgння:
01"01"2016

,Щата

::Т

?fiifii;Ё"_

flеклару*:

Код в

Прiзвище: Г]ознаtlський
lм'я: Еасиль

ilý*йt{OЕогФ
ня

:i.jlii эзfiёчен

Розмiр:

К)ридична особа,
зареЁстрована в YKpa'fHi
Найменування: Публiчне
акцiонерне тоЕаристЕ]
Комерц!йний банк
"Приватбанк"

розмiр

!*il*aiгrмацiя lцодо
л*.ýучителiв та

59з84
Валtота:
UAH
,

Едь,tн*плlr

д*рж<аýнOму ресстрý
+оридячнв*х о*ЁS,
фiзичниа mсtб -

батьксжi:
N,4икоз:айович
По

frтЕдприеплцЕв та

rрФеладЁьких

форплувань:l4З60570
Вид зобов'язýжня]

}Оридична особа,
зареострOtsана в YKpaiHi

Отриманi кредити

hýайrotенуванья : Публiчне

ёрiцlонерне тOБаристЕо
Комерцiйний банк
"Приватбанк"
Код в Фдин*клу
&ерн{авнФму ресетрЕ

,Щата винtякнЁн*-{я:
01

.01"?fil б

flекларуе:
др}i}киl-{а

Розпяiр;
5,x89

Валюта:
UAH

rоридичних оеi6,

Прiзвище: Познанська
lм'я: Юлiя
[Iо батьковi : L,{ихайпiана

фiзичнсих о*iб

-

п!дlтриЁF.f [4!Е та

гр$ftяад(:ьких

фор*лувань;] 4З60570

14.

виЁщАтв{и

тА mрАffiФчижи ffуБ,*ктА ffiжклАрувАння

Суб'ект декларуван}-iя повинен задекларуtsати: видатки та Bci tlравочини, вчиненi у звiт* *п,tу перiодi, на
пiдставi яких у су6'екта деклsрування виникаf; або припиняOться прав0 власнOСТl. Еоli*дll",lня ЧИ
користуваНня, у тФгч.lУ числi спiльно'i зласl,сстi, t-la нерухогле або p}xCITvte rчtайн*, неплатерiальнi та iншi
активи, а тако}к виникають фiнансовi зобов'яз&ння, якi зазначенi у роздiлах З-.'t 2 ЦiеТДеКл*РаЦi'f.

Вiдомостi прEl ЕидатКи та прёвоЧини зазнёЧак]тьсЯ лишjе У разi, якlцо розruлiР вiдповiдного видатку (BapTicTb
предмету правочину) перевишjуе 5ш mроlкиткових мiнЕплзrЕлЁв, встанФЁfiенних дýтfi ýтрfrщсздатних осiб на
f сiчня звiтншго рФку.
У суб'екта де{ларування чи членiв йог*

1

5,

cint'T

вiдсутнi об'*кти для декларуЕаннfi в цьOпdу р*здiлi

Ра**Т/4 З& сУмýfiriИЦ"Г*tъМ *Yffi

'*КТ,*ч аt*кfi,ý\руВАГj':{m

суб'ект декларування пOвинен задекларуtsати: пOсаду чи роботу, lло виконуеться або вtзконувалася за
СУt\4lСНИЦТВGfu{"

3айняття посадИ чи робота за суп,сiсиицтЕоftл декларуФться, якщо ij зайняття (викоi+ання' розпочалося або
продовжув€;-]осfi пiд час звiтного гlерi0ду незале}кно вiд тривалоетl.

Посада чи рсбота за суп"лiсниrtтвоftлдекfiаруеться назалех(н0 вiдtого, чи була вона оплаЧУВаНою.
У суб'окта деliларування чи членiь йсго ciM.i вiдсутнi *б'скти для декларування в цьому роздiлi
https://public.nazk_i;or.

uаldэсiаrаtiопiOЗ
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перегляд декларацiт
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|

единии дЕржАвниЙ рЕестр дЕклАрАцlЙ

16. члЕн*твФ суБ,ёктА дЕкfiАрувАннfi ж *ргАн!зАцtях тА

[ж

ФргАнАх

Суб'ект декfiарування пOвинен задеклsрувати. mосаду чи ро6*ту, ili0 викону9ться або Еикснувалася за
еумiсництвопл.

3айняття посади чи робота за сумiсяицтЕоr\,t декларуетьсfi, якrло Тiзайняття (виt,онання) розпочалося або
продовжувалося пiд час звiтноrо перiоду незалежнФ вiд тривалоотi.

Посада чи робота за суплiсництвом декларуеться незале}кно вiд того, чи була Еона оплачуванOю.
ОрганiзацiТ,

зr

яких *уб'ев*т дея{ларуЁаfr{нm ý

чJlеffiФF,,i"

Кед ж *динс му державному

Найменування органlзацIi

юридичнихосiб,

Фргtн[защЁйн*-право*а
uvы@ ъ+'vУ*lФ
форпяа фЕзичжих
.uл,лГ*U"'рiосiб
та
- гtiдприемцiв
гр9мадGъних формувань

Громадська органiзацiя "Ветерани
лiквiдацii aBapiT на Чорнобильскiй
АЕС та вiйни - проти корlупцii"

Гропладське об'аднан ня

387022s5

Бобровицька районна органtзацlя
УкраТнського нацiонального фонду

Гропладське об'однання

2*}&324а

Чернiгiвська обласна органiзацiя
Всеукра iHcbKoi громадськоi
органiзацiТ iнвалiдiв "Союз
Чорнобиль Украlни"

Громадське об'еднання

337999з8

допомоги iнвалiдам Чорнобиля

Членство в opraнax органiзацiй.
К*д

ш

ёдинему

Pee*TPt
FФридичних осýý,

ДеР}КаВЁ{Фt*ЯУ

Найменування
органiэащýТ

*ргаlч iзацi йно-гt равова
фсрпла

фilзичних веiб *
r:iдгlри*влщЁв та

Назва та тип органу

ГРОhi8аДgЬКИЖ

формувань
Чернiгiвсьне обласне
вiдцiлення УкраТнського
нацiоналыtого фо-*ду

Гроп,ладське об'сднання

213g{}531

Н;зва органу:
Рэд;: Чернiгiвського
a:tir;;,l ;i:ого вiддiлен н я
:,/л.эа'л'нського

допоп,4оги iнвалiдапл

Чорнобиля

H.:]r_ii;,:

!-:

ального фонду

д.i{]1l,лOги iнвалiдапл

iэрнс;биля

Чэз*tt*тв<r в органi:
l..t,:iBi-ti органи

https://public.nazk.Ecll,.ua/tjeciaгaticni 0З 1 7З7 j 5-48c6-1ic46 -8еЗа-:l:;5 i /lj9b4,:iE
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переглял декларацiТ | сдиниЙ дЕржАвниЙ рЕестр дЕклАрАцlЙ

t3.102017

г

ý{gд в бдижо:tлу

дер но
IFФич
l

Найме*увам*я

ФрганiзащЕйно-mра*ова

орг*j.{!ýацi;

форпла

фiзичник Фtаб *

рi

l

Нззв;: та тип орган)l

1-1

r*iдприсплщiв та

,f,

грФhладgьких

Чернiгiвсыiа о*tасна

Громалське об'однання

орга;-liзацiя
BceyKpaTHobt:*i
гро b,t адсь Kiii ijрга н iэа цi"i
iнвалli;;i* "r]*r;;

:
l

форrмувань
зз79s938

}u*u;*";;;и -r

Ё;з;:а Чер,нiгiвсько'f
l; :l.,: roi органiзацГi

{).

Вгеукра'iнськоi

r:злt1-1дськоi срга нiза цii

i;:чалiдiв "Союз
бt, лtь Украiни"

Ч о р н о б и: :r.,':.'к i:aT i,],,,r''

i,.;,l;:

Члgýство в органi:
}.opiB+li органи

.Щокумент пiдписано:
a

ПОЗНАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОЕИЧ
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