
Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

 Чорнак Руслан Васильович,    Закарпатська область,    м. Ужгород 

голова Ужгородської районної ради. 

Члени сім’ї декларанта :  

жінка – Андрусь-Чорнак Леся Миколаївна,  

син – Чорнак Микола Русланович, 

донька – Чорнак Анна Русланівна.  

Відомості про доходи : 

Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 164790,97 грн., в т.ч. : 

заробітна плата – 15790,97 грн., дохід від відчудження рухомого та 

нерухомого майна – 149000,00 грн. 

Членів сім’ї декларанта :  загальна сума сукупного доходу -  965457,73 

грн.,  в т.ч.:  дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна – 34000,00 

грн.,  дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної 

діяльності  – 931457,73 грн. 

Відомості про нерухоме майно :  

Декларанта:  земельні ділянки: – Ужгородський район, с. Сторожниця, 

площа – 2400 кв.м.; с. Паладь-Комарівці (пай), площа – 15098 кв.м.;               

с. Паладь-Комарівці (пай), площа – 15098 кв.м.; с. Кам’яниця, площа – 1196 

кв.м.; с. Кам’яниця, площа – 1178 кв.м.; с. В. Лази (за межами населеного 

пункту), площа – 1836 кв.м.; Киблярівська сільська рада (за межами 

населеного пункту), площа – 962 кв.м.;  квартира   м. Ужгород, площа – 83,4 

кв.м. 

Членів сім’ї декларанта: земельні ділянки: Ужгородський район,           

с. Сторожниця, площа – 1700  кв.м.; с. Оноківці, площа – 9076 кв.м. (1/2 

частки); с. Кам’яниця,  площа – 1193 кв.м.; Киблярівська сільська рада (за 

межами населеного пункту), площа – 976 кв.м.; м. Ужгород (оренда) – 1100 

кв.м.; житлові будинки – Ужгородський район, с. Сторожниця, площа – 323 

кв.м.; інше нерухоме майно: м. Ужгород, площа – 2044,6 кв.м. 

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

Членів сім’ї декларанта: сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах – 348,73 грн.; розмір внесків до статутного капіталу 

товариства, підприємства, організації – 269767,88 грн. 

Відомості про фінансові зобов’язання : 

Декларанта : утримання зазначеного у розділах ІІІ-V майна – 57,35 грн.; 

погашення основної суми позики (кредиту) – 117064,23 грн.; погашення суми 

процентів за позикою (кредитом) – 35154,37 грн.; інші не зазначені у розділах 

ІІІ-V витрати – 9792,00 грн., у тому числі за кордоном – 228805,62 грн.  

Членів сім’ї декларанта: утримання зазначеного у розділах III-V майна 

– 350250,00 грн. 
 

 

 



 

Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

 

 Мацко Степан Янович,    Закарпатська область,    Ужгородський район, 

с. Сторожниця, заступник голови Ужгородської районної ради. 

Члени сім’ї декларанта :  

жінка – Мацко Наталія Альбертівна. 

Відомості про доходи : 

Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 103887 грн., в т.ч. : 

заробітна плата – 103883 грн., дивіденди, проценти – 4 грн. 

Членів сім’ї декларанта :  загальна сума сукупного доходу -  39140 грн.,  

в т.ч.:  заробітна плата – 35335 грн.,  інші види доходів – 3805 грн. 

Відомості про нерухоме майно :  

Декларанта:  земельні ділянки: – Ужгородський район, с. Сторожниця, 

площа – 5000 кв.м.; Ужгородський район, с. Сторожниця, площа – 120 кв.м.  

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

Декларанта: сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 

установах – 10682 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

 Фрінцко Юрій Васильович,    Закарпатська область,    Ужгородський 

район, с. Лінці – місце реєстрації, Ужгородський район, с. Минай – місце 

проживання,  керуючий справами виконавчого апарату Ужгородської 

районної ради. 

Члени сім’ї декларанта :  

жінка – Фрінцко Д.І.,  

донька – Фрінцко Е.Ю.  

Відомості про доходи : 

Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 20843,15 грн., в т.ч. : 

заробітна плата – 10296,20 грн., дивіденди, проценти – 0,19 грн., інші види 

доходів – 10546,76 грн. 

Членів сім’ї декларанта :  загальна сума сукупного доходу -  134698,72 

грн.,  в т.ч.:  заробітна плата – 82986,72 грн., дохід від відчудження рухомого 

та нерухомого майна – 29000,00 грн., інші види доходів – 22712,00 грн. 

Відомості про нерухоме майно :  

Декларанта:  земельні ділянки: – Ужгородський район, с. Лінці, площа 

– 2500 кв.м. (на іншому праві користування); с. Минай, площа – 2200 кв.м. 

(на іншому праві користування); житлові будинки  - Ужгородський район,     

с. Лінці, площа – 157 кв.м. (на іншому праві користування), с. Минай, площа 

– 61,8 кв.м. (на іншому праві користування) 

 Членів сім’ї декларанта: земельні ділянки: Ужгородський район,           

с. Минай, площа – 2200  кв.м. (на іншому праві користування); Холмківська 

сільська рада, площа – 9200 кв.м.; житлові будинки – Ужгородський район,   

с. Минай, площа – 61,8 кв.м. (1/6 частки). 

Відомості про транспортні засоби: 

Членів сім'ї  декларанта: Chevrolet Aveo TC 58u, 2008 року випуску. 

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

Членів сім’ї декларанта: сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах – 1352,40 грн.; 12,16 грн.; 0,30 грн.; вкладених у 

звітному році – 12,16 грн., 0,30 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік 

                                                                     

Зоркін   Василь  Сергійович, Закарпатська  область,  Ужгородський  район,   

с. Ляхівці,  Худлівський  сільський  голова   

                                

Члени сім′ї   декларанта:  

Син: Зоркін  Ростислав  Васильович. 

Відомості  про  доходи: 

декларанта:  загальна  сума  доходу: 27043.48 грн 

в т.ч. заробітна  плата  12836.28 грн 

 дивіденди: проценти :- - - -  

 дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна --- 

 матеріальна допомога: - - - -  

 дохід  від провадження  підприємницької   та  незалежної  

  професійної  діяльності: 14207.20 грн 

  Членів сім’ї - доходи – відомості не надані. 

 

  Відомості про нерухоме майно:  

 Декларанта: земельна ділянка –Ужгородський район, с. Ляхівці, площа 0.80 

кв.м 

 Членів сім’ї  – відомості не надані. 

 Відомості про транспортні засоби:  

 Декларанта: -- 

 Членів сім’ї:  –  

 Відомості про фінансові зобов’язання:  

 Декларанта: ------ 

 Членів сім’ї декларанта ------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВІДОМОСТІ 

зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру  за 2015 рік 

                                                                     

 

Писаренко  Леонід  Леонідович, Закарпатська  область,  Ужгородський  

район,    

смт. Середнє.  Заступник   сільського  голови  з  питань  діяльності  

виконавчих  органів                 

                                      Худлівської  сільської  ради  

 

Члени сім′ї   декларанта:  

Дружина  Писаренко   Марина  Юріївна  

Дочка  Писаренко  Олександра  Леонідівна 

Син Писаренко  Ілля  Леонідович  

 

Відомості  про  доходи: 

декларанта:  загальна  сума  доходу:  25583.71 грн 

в т.ч. заробітна  плата  23083.71 грн 

 дивіденди: проценти :- - - -  

 дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна --- 

 матеріальна допомога: 2500.00грн 

  Членів сім’ї - доходи – відомості не надані. 

 

  Відомості про нерухоме майно:  

 Декларанта: земельна ділянка –Ужгородський район, смт.Середнє, площа 

1477  кв.м. 

 Квартира: Закарпатська область  м.Мукачево  39.50 кв.м. 

 Членів сім’ї  –  земельна  ділянка  Ужгородський  район. смт.Середнє   1900  

кв.м 

 Відомості про транспортні засоби:  

Декларанта:  Дейво  Ланос  2008 р. 

Членів сім’ї:  –  

 Відомості про вклади у банках, ціні папери та інші активи:  

Декларанта:  

сума коштів на рахунках у банках - ---------------  

Членів сім’ї декларанта --------------------------- 

 Відомості про фінансові зобов’язання:  

Декларанта: Добровільне страхування----- 

 Утримання зазначеного майна у розділах ІІІ-У----  

 Членів сім’ї декларанта ------------------------------  

 

 

 

 

 

 



 

 

ВІДОМОСТІ 

зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік 

                                                                     

Хархола  Іванна  Іванівна , Закарпатська  область,  Ужгородський  район,  с. 

Анталовці, секретар  Худлівської  сільської  ради  

 

 

                                          Члени сім′ї   декларанта:  

Дочка   Ніцкулич  Іванна  Олександрівна 

Дочка   Ніцкулич  Дарина  Олександрівна  

 

Відомості  про  доходи: 

декларанта:  загальна  сума  доходу:  33561.95 грн 

в т.ч. заробітна  плата:  15276.22 грн 

аліменти: 6981.07 грн 

інші  види  доходів ( не зазначені у позиціях  6-19 ) 25053.22 грн 

 дивіденди: проценти :- - - -  

 дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна --- 

 матеріальна допомога:  

   

  Відомості про нерухоме майно:  

 Декларанта: земельна ділянка –Ужгородський район, с.Худльово, площа 

1400 кв.м 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік 

 

                  Пушкар Арпад Іванович , Закарпатська область, Ужгородський  

район, с. Сюрте, сільський голова Сюртівської  сільської ради. 

 

                Члени сім’ї декларанта: 

                Дружина - Пушкар Клара Золтанівна 

 

                Відомості  про доходи: 

                Декларанта: загальна сума сукупного доходу-83225,73 грн. 

в т.ч. заробітна плата-78177,09 грн., інші види доходів – 5048,64 грн 

  членів сім’ї : загальна сума сукупного доходу-21000,00 грн. 

в т.ч. заробітна плата---------- грн., інші види доходів – 21000,00 грн 

 

               Відомості про нерухоме майно: 

               Декларанта: земельна ділянка с. с.Сюрте - 5000 кв.м., с.Сюрте – 

13700 кв.м., с.Сюрте – 58700 кв.м. житловий будинок – 27,5 кв.м., житловий 

будинок – 241,1 кв.м.  

              

  Членів сім’ї декларанта: земельна ділянка с. Сюрте – 10000  кв.м. 

 

               Відомості про транспортні засоби: 

               Декларанта: автомобілі легкові- Citroen BX 1986 р. випуску, 

Трактор ЮМЗ 6 кл – 1991 р. випуску 

 

               Відомості про вклади у банках, ціні папери та інші активи: 

               Декларанта:  сума коштів на рахунках у банках - --------------- 

      Членів сім’ї декларанта --------------------------- 

 

               Відомості про фінансові зобов’язання: 

               Декларанта: Добровільне страхування-0 грн. 
Утримання зазначеного майна у розділах ІІІ-У- 0,00 грн. 

 Членів сім’ї декларанта ------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік 

 

                  Неце Аніко Тиборівна , Закарпатська область, Ужгородський  

район, с. Сюрте, секретар  Сюртівської  сільської ради. 

 

                Члени сім’ї декларанта: 

Чоловік – Неце Золтан Золтанович 

 

                Відомості  про доходи: 

                Декларанта: загальна сума сукупного доходу-67086,00 грн. 

в т.ч. заробітна плата-67086,00 грн., 

 

 членів сім’ї: загальна сума сукупного доходу – 27433,00 грн 

 заробітна плата – 5190,00 грн, інші види доходів /пенсія/ - 22243,00 грн 

 

               Відомості про нерухоме майно: 

               Декларанта: земельна ділянка  с.Тийглаш  - 6000 кв.м.,              

  Членів сім’ї декларанта: земельна ділянка с. Тийглаш  – 48000  кв.м. 

  Житлові будинки: с.Тийглаш – 163 кв.м. 

 

               Відомості про транспортні засоби: 

               Декларанта: --------------- 

 Членів сім’ї: автомобілі легкові – ВАЗ 21061, 1986 р.випуску 

 

               Відомості про вклади у банках, ціні папери та інші активи: 

               Декларанта:  сума коштів на рахунках у банках - --------------- 

      Членів сім’ї декларанта --------------------------- 

 

               Відомості про фінансові зобов’язання: 

               Декларанта: Добровільне страхування-0 грн. 
Утримання зазначеного майна у розділах ІІІ-У- 0,00 грн. 

 Членів сім’ї декларанта ------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 



В І Д О М О С Т І 

Зазначені у деклараціях про доходи, витрати і  

зобов′язання фінасового характеру за 2015 рік 

 

 

Ковач Ференц Дезидерович ,  Закарпатська боласть, с. Есень, голова 

Есеньської сільської ради. 

Члени сім′ї декларанта:  

Дружина – Ковач К.Г. 

Син- Ковач Ф.Ф. 

Донька – Ковач А.Ф. 

Невістка Ковач О.В. 

Відомості про доходи: 

Декларанта:  занальна сума сукупного доходу 101486,00 грн. в т.ч. : заробітна 

плата. , дивіденди, проценти , матеріальна допомога. . 

 

 Членів сім′ї декларанта: загальна сума сукупного доходу - 28529,00 грн. 

в т. ч. : дивіденди, проценти-0 грн., дохід від відчуження рухомого та 

нерухомого майна-           0 грн.,   дохід від провадження підприємниької та 

незалежної професійної діяльності -                               0 грн. 

 Відомості про нерухоме майно: 

Декларанта: земельні ділянки- с. Есень, площа -114200 кв. м., с.Салівка -

26700 кв.м., квартира 126,5 кв.м. 

 Членів сім′ї декларанта: земельна ділянка – с. Есень, площа -10823 

кв.м. 

Інше нерухоме майно – 626,2 кв.м.  

 Декларанта: автомобілі легкові--- 

 Інші засоби- трактор Т- 42 А. 1984 року випуску.  

Відомості про квлади у банках, цінни пепери та інши активи :  

 Декларанта: сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 

установах-700,00грн., вкладених у звітному році- 700,00грн.  

 Членів сім’ї  декларанта : сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах 0 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В І Д О М О С Т І 

Зазначені у деклараціях про доходи, витрати і зобов′язання  

фінасового характеру за 2015 рік 

 

 

Банго Лівія Берталомеєвна  ,  Закарпатська область, с. Есень, секретар 

Есеньської сільської ради. 

Члени сім′ї  декларанта:  

Чоловік  – Банго С.Ш. 

Син- Кіш С.Н. 

Син – Банго І.С.   

 

Відомості про доходи: 

Декларанта:  загальна сума сукупного доходу 63522,00 грн. в т.ч. : заробітна 

плата , дивіденди,  матеріальна допомога . 

 

 Членів сім′ї декларанта: загальна сума сукупного доходу- 15870,00 

грн.в т. ч. : дивіденди, проценти-0 грн., дохід від відчуження рухомого та 

нерухомого майна-           0 грн.,   дохід від провадження підприємниької та 

незалежної професійної діяльності -                               0 грн. 

 Відомості про нерухоме майно: 

Декларанта: земельні ділянки- с. Есень, площа - 6500кв. м.,  житловий 

будинок 89 кв.м. 

 Членів сім′ї декларанта: земельна ділянка – с. Есень, площа - 5000 кв.м. 

с. Салівка, площа 3300 кв.м. , с. Тисаашвань площа- 16800 кв.м.  

 

 Декларанта: автомобілі легкові : --- 

   

Відомості про квлади у банках, цінни папери та інши активи : --- 

 Декларанта: сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 

установах- 0грн.  

 Членів сім′ї декларанта : сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах 0 грн.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік 

                  ШПОНТАК  Лука Васильович, Закарпатська область, 

Ужгородський  район, с. Глибоке, сільський голова Великолазівської 

сільської ради. 

                Члени сім’ї декларанта: 

                жінка- Шпонтак Анастасія Георгіївна 

                Відомості  про доходи: 

                Декларанта: загальна сума сукупного доходу-114295,00 грн. 

в т.ч. заробітна плата-93919,00 грн., дивіденди, проценти-71,00 грн. 

матеріальна допомога-6072,00 грн., пенсійні виплати - 11932,00 грн. 

лікарняні-2301,00 

               Відомості про нерухоме майно: 

               Декларанта: земельна ділянка с. Глибоке- 9800 кв.м., житловий 

будинок (спадщина)  62,4 кв.м., інше нерухоме майно-гараж 20 кв.м. 

               Членів сім’ї декларанта: земельна ділянка с. Глибоке 1400 кв.м. 

               Відомості про транспортні засоби: 

               Декларанта: автомобілі легкові- ВАЗ 2105-1994 р. випуску, 

Шкода-Октавія- 2006р. випуску, причіп до легкового автомобіля. 

               Відомості про вклади у банках, ціні папери та інші активи: 

               Декларанта:  сума коштів на рахунках у банках - 2417,00 грн. 

               Вклади СССР      -5940 руб 

               Вкладених у звітному році -193дол США 

               Відомості про фінансові зобов’язання: 

               Декларанта: Добровільне страхування-0 грн. 
Утримання зазначеного майна у розділах ІІІ-У- 0,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВІДОМОСТІ 

зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік 

 

СЛАВИЧ Алла Юріївна, Закарпатська область, Ужгородський район,            

с. Великі Лази, секретар Великолазівської сільської ради. 

Члени сім'ї декларанта: 

чоловік- Славич Микола Іванович; 

діти  -   Славич Дмитро Миколайович; 

- Славич Кароліна Миколаївна. 

 

Відомості про доходи: 
Декларанта: загальна сума сукупного доходу – 41 880,00 грн. в т.ч. заробітна 

плата - 38855 грн., матеріальна допомога – 3025,00 грн. 

Членів сім'ї декларанта: загальна сума сукупного доходу – 17065,00 грн.  

 

Відомості про нерухоме майно: 
Декларанта: земельна ділянка с. В. Лази - 1631 кв.м., житловий будинок в      

с. Великі Лази – 3000 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік 

 

Іллар Йосиф Йосифович, с. Малі Селменці №24, Ужгородського району, 

Закарпатської області, сільський голова Паладь-Комарівецької 

сільської ради 

Члени сім'ї декларанта: 

Дружина: Іллар Агнета Золтанівна; 

Син: Іллар Йосиф Йосифович 

Син: Іллар Нандор Йосифович 

Невістка: Іллар Вікторія Андріївна 

Відомості про доходи: 

Декларанта: загальна сума доходу: 67482,00 грн; 

В т.ч. заробітна плата: 67482,00 грн; 

Дивіденди: проценти :- - - - -- - --- 

Дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна ----------- 

Матеріальна допомога: - - - - - --  

 

Членів сім'ї декларанта: загальна сума сукупного доходу: 81855,00 грн 

В т.ч.  заробітна плата: 26897,00 грн; 

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння або користування) майна:  

36000,00 грн 

Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) : 18958,00 грн. 

дивіденди, проценти - - - - - 

Дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна  - - - -- 

Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної 

діяльності  0,00 ргн 

 

Відомості про нерухоме майно: 

Декларанта: земельна ділянка в с.Малі Селменці, площа 12000 квм, 

житловий будинок  в с. Малі Селменці 23 квм.,  

 

Членів сім'ї декларанта: земельна ділянка в с.Малі Селменці, площа 179368 

квм, (власність), 614000 квм (користування), житлові будинки 2, загальною 

площею  186 квм.,  інше нерухоме майно: власність господарської будівлі: 

990 квм., власність адмінбудинку 216 квм 

 

Відомості про транспортні засоби: 

Декларанта: автомобілі легкові - - - - - - 

 

Членів сім'ї декларанта: 

Автомобілі легкові: 

Шері Амулет – 2007 року випуску 

Шері Амулет – 2008 року випуску 

Шері Елара – 2009 року випуску 

ВАЗ 2101 – 1972 року випуску 

ВАЗ 2109 – 1993 року випуску 



УАЗ – 469 – 1978 року випуску 

Трактор Т-150 К, 1987 року випуску 

Трактор МТЗ – 80 – 1989 року випуску 

Трактор Т-150 К – 1990 року випуску 

 

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

Декларанта: ----------- 

Розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації  -

- - грн. 

Членів сім'ї  декларанта 

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах - - - грн. 

Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати: 

Утримання зазначеного у розділах ІІІ-У майна: 20900 грн. 

Фінансові зобов’язання членів сімї декларанта: 

Утримання зазначеного у розділах ІІІ-У майна: 33440,00 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік 

 

Надь-Дарчі Надія Іванівна, с. Паладь-Комарівці, вул. Кошута №62, 

Ужгородського району, Закарпатської області, секретар  Паладь-

Комарівецької сільської ради 

Члени сім'ї декларанта: 

Чоловік: Надь-Дарчі Арпад Степанович 

Син: Надь-Дарчі Арпад Арпадович 

Свекр: Надь-Дарчі Степан Степанович 

Відомості про доходи: 

Декларанта: загальна сума доходу: 44893,00 грн; 

В т.ч. заробітна плата: 44893,00 грн; 

Дивіденди: проценти :- - - - -- - --- 

Дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна ----------- 

Матеріальна допомога: - - - - - --  

 

Членів сім'ї декларанта: загальна сума сукупного доходу: 21360,00 грн 

В т.ч. дивіденди, проценти - - - - - 

Дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна  - - - -- 

Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної 

діяльності 0,00 ргн 

 

Відомості про нерухоме майно: 

Декларанта: земельна ділянка в с. Паладь-Комарівці, площа 0,00 квм, 

житловий будинок  в с.Паладь-Комарівці 0,00 квм. 

 

Членів сім'ї декларанта: земельна ділянка в с. Паладь-Комарівці, площа 

3200 квм, житловий будинок в с.Паладь-Комарівці  90,00 квм. 

 

Відомості про транспортні засоби: 

Декларанта: автомобілі легкові - - - - - - 

 

Членів сім'ї декларанта: 

Автомобілі легкові:  

Опель Омега – 1995 року випуску 

 

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

Декларанта:  

Розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації  -

- - грн. 

Членів сім'ї  декларанта 

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах - - - грн.. 

Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати: 

Утримання зазначеного у розділах ІІІ-У майна: ----- грн. 

Фінансові зобов’язання членів сімї декларанта: 

Утримання зазначеного у розділах ІІІ-У майна: 11920,00 грн 



 

Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік 

Рояк Марія Берталанівна – сільський голова Часлівецької сільської 

ради 

- Загальна сума сукупного доходу -  82181 грн.,   в тому числі заробітна 

плата -  75581 грн. 

-  пенсійні виплати – 5100 грн., дохід від передачі в оренду – 1500 грн. 

- Земельні ділянки декларанта – земельна ділянка – 28000м.кв ;                        

земельний пай – 84000  м.кв. 

 

 

- Членів сім’ї -  доходи – відомості не надані 

- Житловий будинок загальна площа 56,5 м.кв. 1/5 частина;                     

загальна площа 61,6 – ¾ частина. 

 

Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік 

Манзич Іда Йосипівна  - секретар Часлівецької сільської ради 

- Загальна сума сукупного доходу -  60822  грн.,   заробітна плата -  60822 

грн.                                      

- Членів сім’ї -    12380 грн. – пенсійні виплати 

- Земельні ділянки  -   37000  м.кв.,25000 м.кв. 

- житловий будинок – 108,5 м.кв. 

- автомобіль – Меrсеdеs   2007р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Відомості, зазначені у декларації 

                                    про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

                                            фінансового характеру за 2015 рік. 

 

              Ембер Балаж Балажович, Закарпатська область, Ужгородський 

район, село Мала Добронь, голова Малодобронської сільської ради. 

 

               Члени сім’ї декларанта: 

Жінка – Ембер Катерина Йосипівна, 

  

                Відомості про доходи: 

      Декларанта: загальна сума сукупного доходу  -  130481 грн. в т.ч.: 

заробітна плата –  

115028 грн., інші доходи / пенсія/ - 15453 грн. 

 

      Членів сім’ї декларанта: загальна сума сукупного доходу - 19464 грн., в 

т.ч.:заробітна плата – 0 грн.,  інші доходи /пенсія/ -19464 грн.. 

 

                          Відомості  про нерухоме майно: 

       Декларанта: земельна ділянка – Ужгородський район, с.М.Добронь, 

площа - 32000 кв.м., 

житловий будинок:  - 207  кв.м. /на правах користування/ 

 

      Членів сім’ї декларанта: земельна ділянка – Ужгородський район,  

с.М.Добронь, площа-  2989 кв.м. у власності, 2989 кв.м. на правах 

користування, житловий будинок – с.М.Добронь, площа – 104 кв.м у 

власності, 103 кв.м. на правах користування. 

 

                        Відомості про траспортні засоби: 

      Декларанта: автомобілі легкові  -  ГАЗ-24 Д /Волга/,1977 року випуску/ 

на правах користування/ 

 

             Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

 

     Декларанта:  номінальна вартість цінних паперів - 401 грн./майновий 

сертифікат/ 

 

     Членів сім’ї декларанта: номінальна вартість  цінних паперів  - 3407грн. 

/майновий сертифікат/, 3407 грн./ майновий сертифікат на правах 

користування/ 

 

         Відомості про фінансові зобов’язання: 

      Декларанта:  -  0 грн. 

     Членів сім’ї декларанта: 

 Добровольне страхування -  210 грн. 

 

 



                                        Відомості, зазначені у декларації 

                               про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

                                       фінансового характеру за 2015рік 

 

              Дьордяк Валерія Гейзівна, Закарпатська область, Ужгородський 

район, село Велика Добронь, секретар Малодобронської сільської ради. 

 

                                 Члени сім’ї декларанта: 

Чоловік – Дьордяк Василь Петрович 

 

                                 Відомості про доходи 

Декларанта: загальна сума сукупного доходу -  87068  грн., в т.ч.: заробітна 

плата - 87068 грн. 

 

Членів сім’ї декларанта: загальна сума сукупного доходу - 70470 грн., 

 в т.ч.: заробітна плата – 62875 грн. інші доходи /пенсія/ - 7595 грн.. 

 

                         Відомості  про нерухоме майно: 

 

       Декларанта: земельна ділянка –Ужгородський район, с.В.Добронь, 

площа - 2300 кв.м., 

квартира: Ужгородський район,  с.В.Добронь – 108.9  кв.м., 

 

      Членів сім’ї  декларанта: земельна ділянка –Ужгородський район, 

с.В.Добронь, площа - 5000 кв.м., квартира: Ужгородський район, 

с.В.Добронь, площа - 108.9 кв.м. 

 

      Відомості про траспортні засоби: 

 

      Декларанта:  немає. 

 

      Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

 

     Декларанта: сума коштів на рахунку у банках та інших фінансових 

установах вклади СРСР - 2177 грн. 

      

     Членів сім’ї декларанта:  0  грн. 

 

             Відомості про фінансові зобов’язання: 

 

      Декларанта:  -  0 грн. 

 

     Членів сім’ї декларанта: - 0 грн. 

 

 

 

 
 



 

                                        Відомості, зазначені у декларації 

                               про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

                                       фінансового характеру за 2015рік 

 

Сюч Палма Федорівна – сільський голова Великогеєвецької сільської 

ради 

-загальна сума сукупного доходу – 77396 грн, в тому числі заробітні плата – 

77396 грн 

-земельні ділянки декларанта – земельна ділянка – 9400 м.кв. 

-житлові будинки – площею 277,8 та 112,3 м.кв. 

-транспортні засоби  –Хюндай ІХ35 – 2010 р. 

Членів сім»ї  

загальна сума доходу - 51889 грн,  

Земельні ділянки – 2500 м.кв та 1635 м.кв. 

Транспортні засоби– Дево   2003 р.н. та Шкода октавія – 2005 р.н. 

 

                                        Відомості, зазначені у декларації 

                               про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

                                       фінансового характеру за 2015рік 

 

Габор Маріанна Бернатівна – секретар Великогеєвецької сільської ради 

Загальна сума сукупного доходу – 65936 грн, в т.ч. заробітна плата – 65936 

грн. 

Земельні ділянки – 6200 м.кв. 

Житловий будинок 227,60 м.кв.(на іншому праві користування) 

Транспортні засоби – Форд Ескорт  1991 р.в. 

Членів сім»ї: 

Загальна сума сукупного доходу – 56143 грн, в т.ч. зарплата – 56143 грн. 

Земельна далянка – 6000 м.кв. 

Житловий будинок – 227,60 м.кв. 

Транспортні засоби – Форд Ескорт  1991 р.в.( на іншому праві користування), 

Трактор Т-25А 1980 р.в.  
 

 

 

 



     

    Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

        Торма Василь Васильович,    Закарпатська область,    Ужгородський 

район с. Тисаагтелек сільський голова Тисаагтелекської сільської ради. 

 Члени сім’ї декларанта :  

           жінка – Торма Моніка Олександрівна, 04.01.1974 р.н 

  

Відомості про доходи : 

 

          Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 35799,0 грн., в т.ч. : 

заробітна плата – 34912,0 грн., дохід від передачі в оренду(строкове 

володіння та або користування)майна – 859,0 грн., дивіденди, проценти 

28,0грн. 
     Членів сім’ї декларанта :  загальна сума сукупного доходу -  290499,0 

грн.,  в т.ч.:   дохід від провадження підприємницької та незалежної 

професійної діяльності  – 289629,0 грн.,інші види доходів (не зазначені у 

позициях 6-19)- 870,0гр. 

Відомості про нерухоме майно :  

   Декларанта:  земельні ділянки: – Ужгородський район, с. Тисаагтелек, 

площа – 18400 кв.м.; с. житловий будинок Ужгородський район, с. 

Тисаагтелек, площа- 273,70кв.м. 

   Членів сім’ї декларанта: земельні ділянки: Ужгородський район, с. 

Тисаагтелек площа –  0,02535 га.,Інше нерухоме майно : Ужгородський 

район, с Тисаагтелек Магазин «Продтовари» площа-30,4 кв.м 

Відомості про транспортні засоби: 

      Декларанта : Автомобілі легкові :GELLY,jl 7162 MK-1,6 ,1587(куб.см) 

2008 рік випуску.,Ваз 21061, 1451(куб.см.)1988 рік випуску.,Автомобілі 

вантажні (спеціальні) :Nissan Vanette HC-23, 2283(куб.см) 1999 

рік.випуску.,Інши засоби :Трактор МТЗ-80, 1980 рік випуску.,Трактор ЮМЗ-

6.,1983 рік випуску.  

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

      Членів сім’ї декларанта: сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах – 2118,0 грн.;  

Відомості про фінансові зобов’язання : 

     Декларанта : Добровільне страхування  780,0 грн.,Утримання 

зазначеного у розділах III-V майна: 9700,0 грн; інші не зазначені у розділах 

III-V витрати 2800,0 грн.,  

   Членів сім’ї декларанта: Утримання зазначеного у розділах III-V майна: 

1800,0 грн. 

 

 

 



Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

        Гере Наталія Олександрівна,    Закарпатська область,    Ужгородський 

район  

с. Тисаагтелек , секретар Тисаагтелекської сільської ради. 

 Члени сім’ї декларанта :  

           Чоловік : Гере Роберт Бейлович, 1974 р.н. 

            Донька : Гере Петра Робертівна, 2005 р.н. 

           Син : Гере  Роберт Робертович, 2006 р.н.   

  

Відомості про доходи : 

          Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 30200,0 грн., в т.ч. : 

заробітна плата – 30200,0 грн., Одержані з джерел за межами України – 

2800,0 гривень, 

          Членів сім’ї декларанта :  загальна сума сукупного доходу -  0 грн.,   

 

 Відомості про нерухоме майно :  

 

   Декларанта:  земельна ділянка: – Ужгородський район, с. В.Добронь, 

площа – 0,23 га.; житловий будинок на праві користування ¼ ч. 

Ужгородський район, с. Тисаагтелек, площа- 

 207 кв.м., житловий будинок у власності 1/6 ч. с.В.Добронь, Ужгородський 

район, площа –  

170 кв.м. 

 Членів сім’ї декларанта: земельна ділянка : Ужгородський район, с. 

Тисаагтелек площа –  0,57 га., житловий будинок : Ужгородський район, 

с.Тисаагтелек, площа 207 кв.м. 

 Житловий будинок : Ужгородський район, с.Тисаагтелек ¼ ч. , площа 170 

кв.м. 

 

 Відомості про транспортні засоби: 

      Декларанта : Автомобіль легковий : ОPEL VECTRA 1.6 куб.см.   рік 

випуску- 1996 р. 

     Членів сім»ї : Автомобіль вантажний – VOLKSWAGEN TRANSPORTER 

1.9 TDI 1896 куб.см. Рік випуску – 2005 р. 

 

Відомості про фінансові зобов’язання  

Членів сім»ї декларанта :  Добровільне страхування  420,0 грн., 

 

 

 

 



Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

ВАСИЛИНДРА Роман Юрійович,  Дубрівський сільський голова 

Члени сім’ї декларанта :  

дружина – Василиндра О.М., 

син – Василиндра В.Р., 

батько дружини — Озимок М.П., 

мати дружини — Озимок О.М. 

Відомості про доходи: 

Декларанта: загальна сума сукупного доходу – 112049 грн. в т.ч. 

Заробітна плата – 98061 грн.; 

Матеріальна допомога – 13988 грн. 

Членів сім’ї: Загальна сума сукупного доходу – 128123 грн. в т.ч. 

Заробітна плата – 93872 грн. 

Матеріальна допомога — 7653 грн., 

Інші види доходів – 26598 грн. 

Відомості про нерухоме майно: 

 Декларанта:  

Земельна ділянка  – 199,7 кв. м. 

Членів сім’ї: Земельні ділянки – 40000 кв.м. 

      Житловий будинок — 90 кв.м 

Відомості про транспортні   засоби: 

Декларанта: автомобілі легкові – ауді А6, 2001 року випуску. (за 

дорученням). 

Членів сім’ї декларанта : 

 автомобіль легковий М-408, 1974 року випуску; 

автомобіль вантажний — САЗ-3507, 1989 року випуску. 

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи: 

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах: 

 Декларанта — 1287,10 грн.; 

Членів сім’ї декларанта — 3600 грн. 



Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

КЕРЕЦМАН  Діана Іванівна, керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Дубрівської сільської ради. 

Члени сім’ї декларанта: 

Батько — Керецман І.І. 

Мати — Керецман Г.М. 

Донька — Гурніш І.Т. 

Донька — Гурніш Д.Т. 

Відомості про доходи: 

Декларанта: загальна сума сукупного доходу – 66065 грн. в т.ч. 

Заробітна плата – 53082 грн. 

Аліменти – 10143 грн. 

Дохід від передачу в оренду – 2840 грн. 

Членів сім’ї: Загальна сума сукупного доходу – 112270 грн. в т.ч. 

Заробітна плата – 59700 грн. 

Інші види доходів – 52570 грн. 

Відомості про нерухоме майно: 

Декларанта:  

Земельна ділянка  – 2500 кв. м. 

Земельна ділянка  –  5000 кв. м. 

Земельний пай – 45400 кв.м. 

Житловий будинок – 121,30 кв.м. 

Членів сім’ї: Земельні ділянки – 24246 кв.м. 

Відомості про транспортні засоби: 

Членів сім’ї: Автомобіль легковий – ГАЗ 31105, 1995 року випуску. 

 

 

  

 

 



Відомості,  зазначені  у  декларації  про  майно,  витрати  і  зобов’язання  

фінансового  характеру   Галоцького  сільського  голови  за  2015 рік 

 

Молнар  Шандор  Іштванович -  Закарпатська  область,  Ужгородський  

район, с.Палло 

Члени  сім′ї  декларанта: 

дружина  -  Молнар  Ганна  Василівна 

 

Відомості  про  доходи  декларанта: 

Загальна  сума  доходів:  79 580грн., 

 членів  сімї  декларанта:  7 800грн. 

 

Відомості  про  нерухоме  майно  

 декларанта: 

- земельна  ділянка  в  с.Галоч  Ужгородського  району  Закарпатської  

області- 22 500 кв.м,   

- житловий  будинок  в  с.Палло,  Ужгородського  району  Закарпатської  

області – 85,8 кв.м 

членів  сім′ї  декларанта: 

- земельна  ділянка  в  с.Палло,  Ужгородського  району  Закарпатської  

області   -  9 800 кв.м,   

- житловий  будинок  в  с.Палло,  Ужгородського  району  Закарпатської  

області – 85,8 кв.м 

 

транспортні  засоби: 

на іншому  праві  користування   декларанта: 

- автомобіль легковий  Wolkswagen Passat, 1600 куб.м, 1989р.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відомості,  зазначені  у  декларації  про  майно,  витрати  і  зобов’язання  

фінансового  характеру  секретаря  Галоцької  сільської   ради  за  2015 

рік 

 

Неметі  Ольга  Іванівна -  Закарпатська  область,  Ужгородський  район, 

с.Галоч 

Члени  сім′ї  декларанта: 

Чоловік  - Неметі  Ференц  Ференцович 

 

Відомості  про  доходи  декларанта: 

Загальна  сума  доходів -  64 387  грн., членів  сімї  декларанта -  5 664  грн. 

 

Відомості  про  нерухоме  майно  декларанта: 

- земельна  ділянка:   с.Галоч  Ужгородського  району  Закарпатської  

області- 39 500 кв.м;  

- 1/5  житлового  будинку в  с.Галоч,  Ужгородського  району  Закарпатської  

області  - 122,70 кв.м 

членів  сім′ї  декларанта: 

- земельна  ділянка:   с.Галоч,  Ужгородського  району  Закарпатської  області   

- 47 800 кв.м,   

- 2/5 житлового  будинку  в  с.Галоч, Ужгородського  району  Закарпатської  

області -122,70 кв.м 

транспортні  засоби: 

на іншому  праві  користування  членів  сім′ї  декларанта: 

автомобіль легковий  DAEWOO/MATIZ 1,0І  V=995, 2005р.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і  зобов`язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

 

         Ферко Чаба Йосифович, Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський район, село Тисаашвань, сільський голова  

Тисаашванської сільської ради. 

 

         Члени сім`ї декларанта:  

 

Батько – Ферко Йосиф Йожефович – 1951 р.н. (відомості про доходи не 

надано) 

Мати – Ферко Едіт Юріївна – 1953 р.н. (відомості про доходи не надано) 

Донька  -  Ферко Река Чабівна – 2001 р.н. 

Син  – Ферко Роланд Чабович – 2010 р.н. 

 

            Відомості про доходи: 

 

Декларанта: загальна сума сукупного доходу  - 74500,77 в т.ч 

заробітна плата 60294,14 грн.; інші доходи –  допомога з Угорщини 14206,63 

грн. 

         Членів сім`ї декларанта - 0 
 

 Відомості про нерухоме майно : 

 

 Декларанта : земельна ділянка – Ужгородський район, с.Тисаашвань, 

площа 5000 кв.м. 

 

         Членів сім`ї декларанта земельна ділянка – Ужгородський район, 

с.Тисаашвань, площа 218000 кв.м., житловий будинок – 108 кв.м. 

 

 Відомості про транспортні засоби : 

 

 Декларанта : ВАЗ 21053 легковий седан-В, цил. 1451 пов.маса:1460. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов`язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

 

         Красилинець Світлана Андріївна, Закарпатська область, 

Ужгородський район, село Тисаашвань, секретар Тисаашванської 

сільської ради. 

 

         Члени сім`ї декларанта:  

 

Чоловік – Красилинець Юрій Васильович – 1966 р.н. 

Син –Красилинець Василь Юрійович – 1990 р.н. (відомості про доходи не 

надано) 

Донька- Красилинець Тетяна Юріївна – 1991 р.н (відомості про доходи не 

надано) 

Невістка–Красилинець Каталін Степанівна – 1992 р.н. (відом. про доходи не 

над.) 

Внук – Красилинець Василь Васильович – 2013 р.н. 

 

            Відомості про доходи: 

 

Декларанта: загальна сума сукупного доходу  - 66947,53 в т.ч 

заробітна плата 66947,53 грн.; інші доходи – 0 грн. 

 

 Членів сім`ї декларанта – загальна сума сукупного доходу  - 19800,00 

грн.  інші доходи ( пенсія) – 19800,00 грн. 

 

 Відомості про нерухоме майно : 

 

 Декларанта : земельна ділянка – Ужгородський район, с.Тисаашвань, 

площа 9800 кв.м., житловий будинок – 96 кв.м. 

 

 Відомості про транспортні засоби : 

 

 Декларанта : - 0. 

 

          Членів сім`ї декларанта( на іншому праві користування) 

 

          Автомобіль ВАЗ 2101  1100 куб.м. 40 кВт, рік випуску – 1970  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і  зобов`язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

 

         Маломка Галина Юріївна, Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський район, село Тисаашвань, сільський голова  шостого 

скликання Тисаашванської сільської ради. 

 

         Члени сім`ї декларанта:  

 

Чоловік – Маломка Олександр Олександрович – 1967 р.н. 

Син – Маломка Дердь Олександрович – 1988 р.н. 

Син  -  Маломка Олександр Олександрович – 1992 р.н. 

Син  – Маломка Даніел Олександрович – 2000 р.н. 

Мати чоловіка – Маломка Ірина Олександрівна – 1945 р.н. 

Невістка – Маломка Валентина Федорівна – 1989 р.н.  

Внучка – Маломка Ганна Дердівна – 2013 р.н. 

 

            Відомості про доходи: 

Декларанта: загальна сума сукупного доходу  - 74848,00 в т.ч 

заробітна плата 74848,00 грн.; інші доходи – 0 грн. 

 

 Членів сім`ї декларанта – загальна сума сукупного доходу  - 

112909,00 грн. в т.ч. заробітна плата – 75845,00 грн., інші доходи ( пенсія, 

соц. виплати) – 37064,00 грн. 

 

        Одежані ( нараховані) з джерел за межами України членами сім`ї 

декларанта: Угорщина 14207,00 грн. 

 

 Відомості про нерухоме майно : 

 

 Декларанта : земельна ділянка – Ужгородський район, с.Тисаашвань, 

площа 7200 кв.м. 

 

         Членів сім`ї декларанта земельна ділянка – Ужгородський район, 

с.Тисаашвань, площа 74700 кв.м., житловий будинок – 109 кв.м. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Відомості , зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2015 рік   

 

 Бадида Ігор Васильович,  Закарпатська область, Ужгородський р-н, 

голова Коритнянської сільської ради. 

Члени сім’ї декларанта :  

жінка – Бадида Андріана Юріївна,  

донька – Бадида Поліна Ігорівна  

Відомості про доходи : 

Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 470461,00 грн., в т.ч. : 

заробітна плата  - 10675,00 грн. 

Членів сім’ї декларанта :  загальна сума сукупного доходу -  24563,00 

грн.  в т.ч.:  дивіденди, проценти – - грн.,  дохід від провадження 

підприємницької та незалежної професійної діяльності  – - грн. 

Відомості про нерухоме майно :  

Декларанта:  земельна ділянка - м. Ужгород, площа 600,00 кв.м., 

земельна ділянка – с. Холмок, площа 800,00 кв.м., земельна ділянка – с. 

Холмок, площа 344,00,00 кв.м., будинок   с. Холмок, площа – 337,20 кв.м., 

інше нерухоме майно – с. Холмок, площа 196.1 кв.м.(нежитлове 

приміщення), інше нерухоме майно – м. Ужгород, Автобусна зупинка, площа 

20,00 кв.м (договір безкоштовного користування) 

 

Членів сім’ї декларанта: земельна ділянка - , квартира - м. Ужгород, 

площа – 54,5 кв.м. 

 

Відомості про транспортні   засоби : 

Декларанта : автомобілі легкові – Опель, 1989 року випуску, Рено-2005 

року випуску, Чері- 2008 року випуску. 

 

Членів сім’ї декларанта: автомобілі легкові – Поло, 2011 року випуску 

 

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи: 

 

Декларанта: сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових 

установах – 110878 грн., вкладених у звітному році – 105578 грн. 

 

Членів сім’ї декларанта : сума коштів на рахунках у банках та інших 

фінансових установах – - грн., розмір внесків до статутного капіталу 

товариства, підприємства, організації – - грн. 

 

Відомості про фінансові зобов’язання : 

Декларанта : добровільне страхування – - грн. 

 

 

 

 

 



Відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов`язання 

фінансового характеру за 2015 рік. 

 

        Бойко Андріанна Олександрівна, Закарпатська область 

Ужгородський район,  с.Коритняни,  секретар Коритнянської 

сільської ради. 

         Члени сім`ї декларанта:  

 

Чоловік – Бойко О.В 

Син  - Бойко Д.О. 

Син  - Бойко П.О. 

Бабка  - Фекете Є М.. 

 

            Відомості про доходи: 

Декларанта: загальна сума сукупного доходу  - 60208 грн., в т.ч 

заробітна плата 60158  грн.; дивіденди, проценти -50 грн.; матеріальна 

допомога-0 грн.; інші доходи (пенсія, путівка) – 0 грн. 

 Членів сім`ї декларанта – загальна сума сукупного доходу- 105111 

грн.,в т.ч. заробітна  плата- 63811грн.,  інші доходи ( пенсія,стипендія, пенсія 

дитини-інваліда) – 41300 грн. 

 Відомості про нерухоме майно : 

 

 Декларанта : земельні ділянки – Ужгородський район, с.Коритняни, 

площа 4000 кв.м., 600 кв.м.,  1400 кв.м.,  житловий будинок с.Коритняни – 

135,4 кв.м. 

  

         Членів сім`ї декларанта: Ужгород –квартира 1/2 частина від72,6 кв.м., 

квартира 1/2 частина від  42,9 кв.м., 

 Відомості про транспортні засоби : 

 

 Декларанта : - 0. 

 

          Членів сім`ї декларанта( на іншому праві користування) –

автомобіль- Рено Трафік 1,9., 2003 року  випуску. 

 

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи 

 

          Декларанта: 0 
         Членів сім`ї декларанта: 0 

 

         Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати 

 

         Декларанта: добровільне страхуванні - 160 грн. 

         Членів сім`ї декларанта -500.   

 

 

                                             



Вiдомостi , зазначенi у декларацiї 

про майно, доходи, витрати i зобов'язання 

фiнансового характеру за 2015 piк 
 

                                              Сіка Юрій Юрійович, Закарпатська область, 

Ужгородський р., с.Сюрте,  Тийглаській сiльській голова, 

Члени ciм’'ї декларанта:  

Дружина - Сіка Ірина Павлівна;  

Вiдомостi про доходи:  

 Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 57167,85 грн., В т.ч.: 

заробітна плата – 35197,80 грн., дивiденди, проценти – 0,00 грн., вiд 

вiдчуження рухомого та нерухомого майна -0,00грн., матеріальна допомога – 

3840,00 грн., пенсія -2847,00г  

Членiв ciм'ї декларанта : загальна сума сукупного доходу – 23001,81 грн. 

В Т.Ч.: заробiтна плата – 0,00 грн., iншi доходи (пенсiя) – 23001,81 грн.  

Вiдомостi про нерухоме майно:  

Ужгородський район, с.Сюрте — 119,00 кв.м. 

Декларанта: земельна дiлянка -Ужгородський район, с.Сюрте,  

площа 41100 кв.м.;  

----  

Вiдомостi про транспортнi засоби: немає; 

 Декларанта: автомобiлi легковi – немає;  

Членiв ciм'ї декларанта: земельна ділянка – не має, нерухоме майно — немає. 

Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи: немає. 

Декларанта : сума коштiв на рахунках у банках та iнших фiнансових  

установах – 0,00 грн.  

Членiв ciм "i декларанта сума коштiв. на рахунках у банках та iнших  

фiнансових установах – 0,00 грн .  

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вiдомостi , зазначенi у декларацiї 

про майно, доходи, витрати i зобов'язання 

фiнансового характеру за 2015 piк 

 

Товт Аліца Дюлівна (Чуга)  , Закарпатська область, Ужгородський р-н, 

с.Тийглаш, секретар Тийгласької сiльської ради, 

Члени ciм’'ї декларанта:  

Син- Товт Золтан Золтанович;  

Мати – Чуга Маргарета Стефанівна, 

Брат – Чуга Степан Дюлович /інформації не надані/ 

Вiдомостi про доходи:  

 Декларанта : загальна сума сукупного доходу – 54472,85 грн., В т.ч.: 

заробітн  

плата – 46593,54 грн., дивiденди, проценти – 0,00 грн., вiд вiдчуження 

рухомого та нерухомого майна -0,00грн., матеріальна допомога – 6002,00 

грн., пенсія -3992,00г  

Членiв ciм'ї декларанта : загальна сума сукупного доходу – 22647,00 грн. 

В Т.Ч.: заробiтна плата – 0,00 грн., iншi доходи (пенсiя) – 22647,00 грн.грн.  

Вiдомостi про нерухоме майно:  

Декларанта: земельна дiлянка -Ужгородський район, с.Тийглаш,  

площа 1500 кв.м.; 26700 -1/3 частина; с.Косино - 16000 кв.м.- 1/3 частина, 

житловi будинки: площа кв.м. –  немає.  

----  

Вiдомостi про транспортнi засоби: немає; 

 Декларанта: автомобiлi легковi – немає;  

Членiв ciм'ї декларанта: земельна ділянка – Ужгородський район, с.Тийглаш, 

    площа- 4800 кв.м.; с.Тийглаш - 26700 кв.м.- 1/3 частина; с.Косино - 16000 

кв.м. - 1/3 частина, житлові будинки – Ужгородський район, с.Тийглаш, 

площа -135,00 кв.м. _  

Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи: немає. 

Декларанта : сума коштiв на рахунках у банках та iнших фiнансових  

установах – 0,00 грн.  

Членiв ciм "i декларанта сума коштiв. на рахунках у банках та iнших  

фiнансових установах – 0,00 грн .  





 
 

 

 



 



 



 
 





 

 



 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 



















 

 



















 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 



















 

 



















 



















 

















 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 













 



















 

 

 

 

 



















 



















 

 



















 

 

 

 



















 

 

 

 

 



















 

 



















 

 


