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1. Тип декларації та звітний період 

Кандидата на посаду 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (охоплює попередній рік) 

2020 

2.1. Інформація про суб'єкта декларування 

Прізвище: 

МИХАЙЛОВА 

Ім'я: 

ОКСАНА 

По батькові (за наявності): 

МИКОЛАЇВНА 

Податковий номер: 

[Конфіденційна інформація] 

Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка): 

[Конфіденційна інформація] 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: 

[Конфіденційна інформація] 

Дата народження: 

[Конфіденційна інформація] 

Зареєстроване місце проживання: 

Країна: 

Україна 

Поштовий індекс: 

[Конфіденційна інформація] 

Місто, селище чи село: 

Первомайськ / Миколаївська область / Україна 

Тип: 

[Конфіденційна інформація] 

Назва: 

[Конфіденційна інформація] 

Номер будинку: 

[Конфіденційна інформація] 

Номер корпусу: 

[Конфіденційна інформація] 

Номер квартири: 

[Конфіденційна інформація] 

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне 

агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію 

суб'єкту декларування: 



Збігається з місцем реєстрації 

Місце роботи: 

Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи 

проходження служби для кандидатів): 

Первомайська окружна прокуратура 

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

спеціаліст Первомайської окружної прокуратури 

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується): 

Тип посади: 

Посада державної служби 

Категорія посади: 

В 

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 

Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону 

України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення”? 

Ні 

2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування 

Зв'язок 

із 

суб'єкто

м 

деклару

вання 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Громадя

нство 

Податков

ий номер 

Серія та 

номер 

паспорта 

громадян

ина 

України 

або ID-

картка 

або 

свідоцтво 

про 

народжен

ня 

Унікальн

ий номер 

запису в 

Єдиному 

державно

му 

демографі

чному 

реєстрі 

Зареєстроване 

місце 

проживання 

чоловік 

Прізвище: Михайл

ов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валент

инович 

Дата 

народження: [Кон

фіденційна 

Україна 

[Конфіде

нційна 

інформаці

я] 

[Конфіде

нційна 

інформаці

я] 

[Конфіден

ційна 

інформація

] 

Країна: Україна 

Поштовий 

індекс: [Конфіде

нційна 

інформація] 

Населений 

пункт: Первомай

ськ / 

Миколаївська 



Зв'язок 

із 

суб'єкто

м 

деклару

вання 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Громадя

нство 

Податков

ий номер 

Серія та 

номер 

паспорта 

громадян

ина 

України 

або ID-

картка 

або 

свідоцтво 

про 

народжен

ня 

Унікальн

ий номер 

запису в 

Єдиному 

державно

му 

демографі

чному 

реєстрі 

Зареєстроване 

місце 

проживання 

інформація] область / 

Україна 

Тип: [Конфіденц

ійна інформація] 

Назва: [Конфіде

нційна 

інформація] 

Номер 

будинку: [Конфі

денційна 

інформація] 

Номер 

корпусу: [Конфі

денційна 

інформація] 

Номер 

квартири: [Конф

іденційна 

інформація] 

дочка 

Прізвище: Михайл

ова 

Ім'я: Анастасія 

По батькові (за 

наявності): Олексії

вна 

Дата 

народження: [Кон

фіденційна 

інформація] 

Україна 

[Конфіде

нційна 

інформаці

я] 

[Конфіде

нційна 

інформаці

я] 

[Конфіден

ційна 

інформація

] 

Країна: Україна 

Поштовий 

індекс: [Конфіде

нційна 

інформація] 

Населений 

пункт: Первомай

ськ / 

Миколаївська 

область / 

Україна 

Тип: [Конфіденц

ійна інформація] 

Назва: [Конфіде

нційна 

інформація] 

Номер 

будинку: [Конфі

денційна 

інформація] 



Зв'язок 

із 

суб'єкто

м 

деклару

вання 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Громадя

нство 

Податков

ий номер 

Серія та 

номер 

паспорта 

громадян

ина 

України 

або ID-

картка 

або 

свідоцтво 

про 

народжен

ня 

Унікальн

ий номер 

запису в 

Єдиному 

державно

му 

демографі

чному 

реєстрі 

Зареєстроване 

місце 

проживання 

Номер 

корпусу: [Конфі

денційна 

інформація] 

Номер 

квартири: [Конф

іденційна 

інформація] 

3. Об'єкти нерухомості 

Загальна інформація Місцезнаходження 

Вартість 

на дату 

набуття 

права або 

за 

останньо

ю 

грошовою 

оцінкою 

Інформація щодо прав 

на об'єкт 

Вид об'єкта: Земельна 

ділянка 

Дата набуття 

права: 18.03.2014 

Загальна площа (м2): 981 

Реєстраційний номер 

(кадастровий номер для 

земельної 

ділянки): [Конфіденційн

а інформація] 

Країна: Україна 

Поштовий 

індекс: [Конфіденційна 

інформація] 

Населений 

пункт: Первомайськ / 

Миколаївська область / 

Україна 

Тип: [Конфіденційна 

інформація] 

Назва: [Конфіденційна 

інформація] 

Номер 

будинку: [Конфіденційна 

інформація] 

Номер 

корпусу: [Конфіденційна 

інформація] 

Номер 

84674 

Тип права: Інше право 

користування 

Інший тип: право 

користування дружина 

Прізвище: МИХАЙЛОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇВН

А 

Тип права: Власність 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентинович 



Загальна інформація Місцезнаходження 

Вартість 

на дату 

набуття 

права або 

за 

останньо

ю 

грошовою 

оцінкою 

Інформація щодо прав 

на об'єкт 

квартири: [Конфіденційн

а інформація] 

Вид об'єкта: Житловий 

будинок 

Дата набуття 

права: 18.03.2014 

Загальна площа 

(м2): 79,4 

Реєстраційний номер 

(кадастровий номер для 

земельної 

ділянки): [Конфіденційн

а інформація] 

Країна: Україна 

Поштовий 

індекс: [Конфіденційна 

інформація] 

Населений 

пункт: Первомайськ / 

Миколаївська область / 

Україна 

Тип: [Конфіденційна 

інформація] 

Назва: [Конфіденційна 

інформація] 

Номер 

будинку: [Конфіденційна 

інформація] 

Номер 

корпусу: [Конфіденційна 

інформація] 

Номер 

квартири: [Конфіденційн

а інформація] 

217650 

Тип права: Інше право 

користування 

Інший тип: право 

користування дружина 

Прізвище: МИХАЙЛОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇВН

А 

Тип права: Власність 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентинович 

4. Об'єкти незавершеного будівництва 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

7. Цінні папери 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 



8. Корпоративні права 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові 

утворення, кінцевим бенефіціарним власником 

(контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його 

сім'ї 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

10. Нематеріальні активи 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

11. Доходи, у тому числі подарунки 

Джерело доходу Вид доходу 
Розмір 

(вартість) 

Інформація про особу, 

якої стосується 

Джерело доходу: 

Юридична особа, зареєстрована в 

Україні 

Найменування: ФОП Каленська 

Ю.В. 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань: 2748419482 

Заробітна 

плата 

отримана за 

основним 

місцем 

роботи 

17456 

Прізвище: МИХАЙЛОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇВНА 

Джерело доходу: 

Юридична особа, зареєстрована в 

Україні 

Найменування: Миколаївський 

обласний центр зайнятості 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань: 03491441 

Інше 

допомага по 

безробіттю 

7929 

Прізвище: МИХАЙЛОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇВНА 

Джерело доходу: 

Юридична особа, зареєстрована в 

Україні 

Найменування: ТОВ "Епіцентр К" 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань: 32490244 

Заробітна 

плата 

отримана за 

основним 

місцем 

роботи 

21253 

Прізвище: МИХАЙЛОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇВНА 

Джерело доходу: 

Юридична особа, зареєстрована в 

Інше 

житлова 
8217 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 



Джерело доходу Вид доходу 
Розмір 

(вартість) 

Інформація про особу, 

якої стосується 

Україні 

Найменування: УСЗН 

Первомайської Міської Ради 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань: 03194559 

субсидія Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентинович 

Джерело доходу: 

Юридична особа, зареєстрована в 

Україні 

Найменування: Миколаївський 

обласний центр зайнятості 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань: 03491441 

Інше 

допомога по 

безробіттю 

47923 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентинович 

Джерело доходу: 

Юридична особа, зареєстрована в 

Україні 

Найменування: ТОВ "Епіцентр К" 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань: 32490244 

Заробітна 

плата 

отримана за 

основним 

місцем 

роботи 

32276 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентинович 

12. Грошові активи 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито 

рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї 

Загальна 

інформація 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

має право 

розпоряджат

ися таким 

рахунком 

або має 

доступ до 

індивідуальн

ого 

банківського 

сейфу 

(комірки) 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

відкрила 

рахунок на 

ім’я 

суб’єкта 

декларуван

ня або 

членів його 

сім’ї 

Установа, в якій 

відкрито такі 

рахунки або 

зберігаються 

кошти чи інше 

майно 

Інформація про 

особу, якої 

стосується 

Найменування [Не [Не Найменування: А Прізвище: МИХАЙЛ



Загальна 

інформація 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

має право 

розпоряджат

ися таким 

рахунком 

або має 

доступ до 

індивідуальн

ого 

банківського 

сейфу 

(комірки) 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

відкрила 

рахунок на 

ім’я 

суб’єкта 

декларуван

ня або 

членів його 

сім’ї 

Установа, в якій 

відкрито такі 

рахунки або 

зберігаються 

кошти чи інше 

майно 

Інформація про 

особу, якої 

стосується 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ КБ 

Приватбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

застосовуєтьс

я] 

застосовуєть

ся] 

Т КБ Приватбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

0570 

ОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇ

ВНА 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ КБ 

Приватбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Інший тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Т КБ Приватбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

0570 

Прізвище: МИХАЙЛ

ОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇ

ВНА 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ КБ 

Приватбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Т КБ Приватбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

0570 

Прізвище: МИХАЙЛ

ОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇ

ВНА 

Найменування [Не [Не Найменування: А Прізвище: МИХАЙЛ



Загальна 

інформація 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

має право 

розпоряджат

ися таким 

рахунком 

або має 

доступ до 

індивідуальн

ого 

банківського 

сейфу 

(комірки) 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

відкрила 

рахунок на 

ім’я 

суб’єкта 

декларуван

ня або 

членів його 

сім’ї 

Установа, в якій 

відкрито такі 

рахунки або 

зберігаються 

кошти чи інше 

майно 

Інформація про 

особу, якої 

стосується 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ КБ 

Приватбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Інший тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

застосовуєтьс

я] 

застосовуєть

ся] 

Т КБ Приватбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

0570 

ОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇ

ВНА 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ КБ 

Приватбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Т КБ Приватбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

0570 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентино

вич 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ КБ 

Приватбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Інший тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Т КБ ПРиватбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

0570 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентино

вич 



Загальна 

інформація 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

має право 

розпоряджат

ися таким 

рахунком 

або має 

доступ до 

індивідуальн

ого 

банківського 

сейфу 

(комірки) 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

відкрила 

рахунок на 

ім’я 

суб’єкта 

декларуван

ня або 

членів його 

сім’ї 

Установа, в якій 

відкрито такі 

рахунки або 

зберігаються 

кошти чи інше 

майно 

Інформація про 

особу, якої 

стосується 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ КБ 

Приватбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Т КБ Приватбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

0570 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентино

вич 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АТ Креді 

Агріколь Банк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Інший тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Т Креді Агріколь 

Банк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 1436

1575 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентино

вич 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: ПАТ 

Державний 

ощадний банк 

України 

Тип 

рахунку: [Конфіден

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: П

АТ Державний 

ощадний банк 

України 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

Прізвище: МИХАЙЛ

ОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇ

ВНА 



Загальна 

інформація 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

має право 

розпоряджат

ися таким 

рахунком 

або має 

доступ до 

індивідуальн

ого 

банківського 

сейфу 

(комірки) 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

відкрила 

рахунок на 

ім’я 

суб’єкта 

декларуван

ня або 

членів його 

сім’ї 

Установа, в якій 

відкрито такі 

рахунки або 

зберігаються 

кошти чи інше 

майно 

Інформація про 

особу, якої 

стосується 

ційна інформація] 

Інший тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

підприємців та 

громадських 

формувань: 0003

2129 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: ПАТ 

Державний 

ощадний банк 

України 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: П

АТ Державний 

ощадний банк 

України 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 0003

2129 

Прізвище: МИХАЙЛ

ОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇ

ВНА 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АБ 

Укргазбанк 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Б Укргазбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 2369

7280 

чоловік 

Прізвище: Михайлов 

Ім'я: Олексій 

По батькові (за 

наявності): Валентино

вич 

Найменування 

банку або іншої 

фінансової 

установи: АБ 

Укргазбанк 

[Не 

застосовуєтьс

я] 

[Не 

застосовуєть

ся] 

Найменування: А

Б Укргазбанк 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

Прізвище: МИХАЙЛ

ОВА 

Ім'я: ОКСАНА 

По батькові (за 

наявності): МИКОЛАЇ



Загальна 

інформація 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

має право 

розпоряджат

ися таким 

рахунком 

або має 

доступ до 

індивідуальн

ого 

банківського 

сейфу 

(комірки) 

Інформація 

про фізичну 

або 

юридичну 

особу, яка 

відкрила 

рахунок на 

ім’я 

суб’єкта 

декларуван

ня або 

членів його 

сім’ї 

Установа, в якій 

відкрито такі 

рахунки або 

зберігаються 

кошти чи інше 

майно 

Інформація про 

особу, якої 

стосується 

Тип 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

Номер 

рахунку: [Конфіден

ційна інформація] 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань: 2369

7280 

ВНА 

13. Фінансові зобов'язання 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

14. Видатки та правочини суб'єкта декларування 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх 

органах 

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в 

цьому розділі. 

 

Документ підписано: 

МИХАЙЛОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 

 
 


