


















.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 1 1 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 знесених 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 відомосте'/ у відповідному полі ставиться 
прочерк. 

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюю ться до тривні 

10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21 -22 і гіопі 'у тому 
числі за^ іовдоном" 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. 

11'. 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. 

14. У разі якщо суб'єкт декларування .не може одержати інформацію 
про майно, доходи, видатки га 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 
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Додаток 4 
до І Іорядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2015 р. № 167) 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок проходження перевірки відповідно до 

Закону України "Про очищення влади" 

01,06,2016р. в Головне територіальне управління юстиції в Харківській області 
{ л а т початку перевірки і (найменування органу державної влади орган} місцевої о самоврядування) 

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб військової частини А4510: 

Посада на час застосування 
положення Закону України "Про № 

з/п 

10 

Прізвище, ім'я та по батькові особи 

Валюс Ірини Олександрівни. 

Всрушкіної Оксани Святославівни. 

Гранкіної Олени Олександрівни, 

Григорченко Тетяни Євгенівни, 

Дусик Наталії 1 ригорівни, 

Дусика Юрія Івановича, 

Калініченко Людмили Миколаївни, 

Камєнєва Олександра Георгійовича. 

Кладкової Валентини Михайлівни. 

Кривулі Владислава Олександровича, 

очищення влади 

начальника адміністративної частини. 

лікаря-лаборанта санітарно-гігієнічної 
лабораторії лаборат орного відділ)". 

старшого лаборанта санітарно-
гігіснічної лабораторії лабораторного 
відділу. 

лікаря-епідеміолога епідеміологічного 
відділення епідеміологічного В І Д Д І Л ) ' 

бухгалтера фінансово-скономічної 
служби служби. 

начальника медичної групи 
дезінфекції епідеміологічного відділу. 

завідувача бактеріологічної 
лабораторії - дікаря-бактеріолога 
з і аб оратор і-і о го відділу. 

завідувача санітарно-гігієнічної 
лабораторії - лікаря із загальної 
гігієни лабораторного відділу. 

старшого лаборанта бактеріологічної 
лабораторії лабораторного відділ}'. 

водія-електрика 
відділу 

лабораторного 

11 Кухарчука Сергія Борисовича. інженера санітарно-гігієнічної 
лабораторії лабораторного відділу 



Лазоренка Романа Валентиновича начальник групи матеріально-
технічного забезпечення 

Малбісвої Людмили Дмитрівни, лікаря-бактеріолога бактеріологічної 
лабораторії бактеріологічного відділу 

14 Мали і па Олександра Олексійовича, 

[5 Мелокумова Олексія Олексійовича, 

15 Рибтдової Юлії Анатоліївни, 

\-] Шевченка Олександра Миколайовича, 

18 Шептухи Миколи Юрійовича, 

19 Шеремети Миколи Васильовича, 

лікаря з гігієни праці медичної групи 
радіології та токсикології санітарно-
гігіснічного відділу. 

водія групи матеріально-технічного 
забезпечення 

санітарного інструктора медичної 
групи дезінфекції епідеміологічного 
відділу. 

н ачальника фінансово-екон омічної 
служби - головного бухгалтера 

водія групи матеріально-технічного 
забезпечення 

лікаря із загальної гігієни санітарно-
гігієнічного відділення санітарно-
гігієнічного ВІДДІЛУ 

Ко\іандир.фшст>ковоїчастдйи'-.Л4510 
(найменування (ДОсадм керівника("Іі аЬі'-дс^кавної влади/ 
органу місцевої^ е'а̂ і о вр я ду & а і і ) і . • • ^ .- 1 • : • 1 • : ' і : 
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(ПІДПИС) 
СЇШШОРОЖЕЦЬ 

[лишали та прізвище) 


