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іісто, селище чи село:

Суми / Сумська область / Україна

Вулиця

[Конфіденційна інформація]

Номер будинку:

[Конфіденційна інформація]

Номер корпусу:

[Конфіденційна інформація]

Номер квартири:

[Конфіденційна інформація]

Місце роботи:

Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): 

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):

Заступник начальник відділу управління персоналом

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади:

Посада державної служби 

Категорія посади:

Б

Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, 

відповідно до статті 50 Закону України “Про запобігання корупції”?

Ні

Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, 

затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?

Ні

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Зв'язок із суб'єктом 
декларування

Прізвище, ім'я, по 
батькові Податковий

Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/ 
дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, 
особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та 
обов'язки яких не мають характеру сімейних -  наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому 
числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
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мати Прізвище: Приставко Україна
|

[Конфіденційна
ім'я: Галина інформація]

По батькові: Анисимівна і
Дата народження: і

[Конфіденційна
інформація]

3. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його 
сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми 
укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна 
ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

Загальна
інформація

’

Місцезнаходження
.  Вартість за Г ,  .Вартість на дату | г  | Інформація щодо 

й-» ©стеї ні т із о ю <— * набуття .  прав на об єкт оцінкою | г

Вид об'єкта: Країна: [Не відомо]
І

[Не відомо] Тип права:
Земельна ділянка Україна р Власність

І Відсоток, %: [Не
Дата набуття Поштовий індекс: застосовується]

права: [Конфіденційна Прізвище:
25.02.2015 інформація] ПАРХОМЕНКО

. Ім’я: ОЛЕНА
Загальна площа Населений пункт: По батькові:

(м2): Суми / Сумська ЄВГЕНІВНА
420 область / Україна

Кадастровий Адреса:
номер: [Конфіден_/-а

[Конфіденційна І Н фс р
інформація]
Прізвище:

ПАРХОМЕНКО
Ім'я: ОЛЕНА
По батькові:
ЄВГЕНІВНА

........................_ ..................................... .......... .....

Вид об'єкта: Країна: [Не відомо] [Не відомо] Тип права: Спільна
Квартира Україна ■ власність

Відсоток, %: [Не
Дата набуття Поштовий індекс: відомо]

права: [Конфіденційна Прізвище:
19.01.1998 інформація] ПАРХОМЕНКО

Ім’я: ОЛЕНА
Загальна площа Населений пункт: По батькові:

(м2): Суми / Сумська ЄВГЕНІВНА
69,83 область / Україна

.

Реєстраційний Адреса:
номер: [Конфіденційна

[Конфіденційна інформація]
інформація] -
Прізвище:

ПАРХОМЕНКО
Ім'я: ОЛЕНА
По батькові:
ЄВГЕНІВНА
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Джерело доходу Вид доходу

Джерело доходу: Пенсія
Юридична особа, 

зареєстрована в Україні 
Найменування: Пенсійни 

й фонд України 
Код в Єдиному 

державному реєстрі 
юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських 

формувань: [Не відомо] |

Декларує:
| мати

Прізвище: Приставко 
Ім'я: Галина 

По батькові: Анисимівна

Розмір (вартість) Інформація щодо права 
власності

27193 Тип права: Власність
| Власник: мати

Прізвище: Приставко
і Ім'я: Галина

;і

;

По батькові: Анисимівна

1

І

12. ГРОШОВІ АКТИВИ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, 
внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів 
спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, 
активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, ртгтйтгчр на 
банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небаиаигм «  <|мняжпямзг у ггампд 
позичені третім особам) та активи у дорогоціньвдх (банківських) металах, сукупна вартість я в а  не 
перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленнях для працездатних осіб на 1 січня ззпшого 
року.

Установа, в якій відкриті 
такі рахунки або до якої 

зроблені відповідні 
внески

Юридична особа,
І зареєстрована в Україні

Найменування: Націона | 
льний банку України 

Код в Єдиному 
державному реєстрі 

юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських 

формувань: [Не відомо]

Прізвище:
ПАРХОМЕНКО 
Ім'я: ОЛЕНА 

По батькові: ЄВГЕНІВНА 
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

Вид активу

Інше 
Пенсійні кошти 

накопичені на користь 
учасника недержавного 

пенсійного фонду

Розмір активу

24155
Валюта:

идн

Інформація щодо права 
на об'єкт

Тип права: Власність 
Прізвище: 

ПАРХОМЕНКО 
Ім'я: ОЛЕНА 

По батькові: ЄВГЕНІВНА 
Ідентифікаційний код: 

[Конфіденційна 
інформація]
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