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EN

Назад

Трегуб Руслан Георгійович

Місце праці Київська область, Обухівська районнаї державна адміністрація

Посада спеціаліст сектору з питань цивільного захисту населення Обухівської районної державної
адміністрації

Дата подачі 14 грудня 2017 р. 18�44

Член сім’ї не надав інформацію
Щодо будь-якого задекларованого об’єкта є дані, які відсутні, бо член сім’ї не надав інформацію. Частина менш
важливих даних, які в принципі можуть бути невідомі члену родини (податковий номер компанії, і т.п.) не
перевіряється.

Моніторити запит:

 

Кандидата на посаду 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює
попередній рік)
2016

Прізвище: ТРЕГУБ

Ім'я: РУСЛАН

По батькові (за наявності): ГЕОРГІЙОВИЧ
Податковий номер: 

Особливості

 Додати у порівняння Оригінал декларації

E�MAIL RSS

1.   Тип декларації та звітний період

2.1.   Інформація про суб'єкта декларування

Зміст

https://declarations.com.ua/
https://declarations.com.ua/en/declaration/nacp_65688f9d-f423-4be1-b7a8-6a835ff745e6
https://declarations.com.ua/declaration/login-template
https://declarations.com.ua/region/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Дата народження: 

Зареєстроване місце проживання:

Країна: Україна

Поштовий індекс: 
Місто, селище чи село: Таценки / Обухів / Київська область / Україна

Вулиця: 

Номер будинку: 
Номер корпусу: 

Номер квартири: 

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):
Обухівська районнаї державна адміністрація

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):
спеціаліст сектору з питань цивільного захисту населення Обухівської районної державної
адміністрації

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: Посада державної служби

Категорія посади: А

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
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Зв'язок із суб'єктом декларування Прізвище, ім'я,
по батькові

Громадянство Податковий
номер

особи, які спільно проживають, але
не перебувають у шлюбі

Прізвище:
Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

Україна �Конфіденційна
інформація]

Загальна
інформація

Місцезнаходження Вартість на
дату
набуття

Вартість за
останньою
оцінкою

Інформація щодо
прав на об'єкт

3.   Об'єкти нерухомості
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Загальна
інформація

Місцезнаходження Вартість на
дату
набуття

Вартість за
останньою
оцінкою

Інформація щодо
прав на об'єкт

Вид об'єкта:
Квартира
 
Дата набуття
права:
07.10.2008
 
Загальна
площа (м2):
40.5
 
Реєстраційний
номер:

Декларує:
особи, які
спільно
проживають,
але не
перебувають у
шлюбі
Прізвище:
Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

Країна:
Україна
 
Поштовий індекс:

 
Населений пункт:
Обухів / Київська
область / Україна
 
Адреса:

�Член сім'ї
не надав
інформацію]

�Член сім'ї
не надав
інформацію]

Тип права:
Власність
Відсоток, %:
100.00
Власник: особи,
які спільно
проживають, але
не перебувають у
шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна
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Загальна
інформація

Місцезнаходження
об'єкта

Зв'язок із суб'єктом
декларування

Інформація щодо
власника

Загальна
інформація

Місцезнаходження Вартість на
дату
набуття

Вартість за
останньою
оцінкою

Інформація щодо
прав на об'єкт

Вид об'єкта:
Земельна
ділянка
 
Дата набуття
права:
20.08.2009
 
Загальна
площа (м2):
�Член сім'ї не
надав
інформацію]
 
Кадастровий
номер:

Декларує:
особи, які
спільно
проживають,
але не
перебувають у
шлюбі
Прізвище:
Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

Країна:
Україна
 
Поштовий індекс:

 
Населений пункт:
Обухів / Київська
область / Україна
 
Адреса:

�Член сім'ї
не надав
інформацію]

�Член сім'ї
не надав
інформацію]

Тип права:
Власність
Відсоток, %:
100.00
Власник: особи,
які спільно
проживають, але
не перебувають у
шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

4.   Об'єкти незавершеного будівництва
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Загальна
інформація

Місцезнаходження
об'єкта

Зв'язок із суб'єктом
декларування

Інформація щодо
власника

Вид об'єкта:
Житловий будинок
Загальна площа
(м2):
�Не відомо]
Реєстраційний
номер:
�Конфіденційна
інформація]
 
Об'єкт
незавершеного
будівництва
 
Об'єкт, не прийнятий
в експлуатацію
 
Об'єкт, право
власності на який не
зареєстроване в
установленому
законом порядку
 
Декларує:
особи, які спільно
проживають, але не
перебувають у
шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

Країна:
Україна
 
Поштовий індекс:

 
Населений пункт:
Таценки / Обухів /
Київська область /
Україна
 
Адреса:

 
Кадастровий
номер:

 

Об'єкт повністю або
частково побудований
з матеріалів чи за
кошти суб'єкта
декларування або
члена його сім'ї

Тип права:
Власність
Власник: особи,
які спільно
проживають, але
не перебувають у
шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

5.   Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

6.   Цінне рухоме майно - транспортні засоби
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Загальна інформація Характеристика Вартість на дату
набуття у
власність,
володіння чи
користування

Інформація щодо
прав на майно

Загальна інформація Характеристика Вартість на дату
набуття у
власність,
володіння чи
користування

Інформація щодо
прав на майно

Вид об'єкта:
Автомобіль легковий
 
Дата набуття права:
08.11.2012
 
Ідентифікаційний
номер:

 
Декларує:
особи, які спільно
проживають, але не
перебувають у шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові: Олексіївна

Марка:
nissan
 
Модель:
x-trail
 
Рік випуску:
2012
 

240000 Тип права: Власність
Власник: особи, які
спільно проживають,
але не перебувають у
шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

Вид об'єкта:
Мотоцикл (мопед)
 
Дата набуття права:
06.08.2013
 
Ідентифікаційний
номер:

 
Декларує:
особи, які спільно
проживають, але не
перебувають у шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові: Олексіївна

Марка:
honda
 
Модель:
cbr250
 
Рік випуску:
2012
 

50000 Тип права: Власність
Власник: особи, які
спільно проживають,
але не перебувають у
шлюбі
Прізвище: Болгара
Ім'я: Леся
По батькові:
Олексіївна

7.   Цінні папери
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Найменування
організації

Організаційно-
правова
форма

Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань

Благодійна організація
допомоги військовим
Обухівщини
 

Благодійна
організація

39376643

 
Членство в органах організацій.

8.   Корпоративні права

9.   Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт
декларування або члени його сім’ї

10.   Нематеріальні активи

11.   Доходи, у тому числі подарунки

12.   Грошові активи

13.   Фінансові зобов'язання

14.   Видатки та правочини суб'єкта декларування

15.    Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

16.  Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах

https://ring.org.ua/edr/uk/company/39376643
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Найменування
організації

Організаційно-
правова
форма

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань

Назва та
тип
органу

Найменування
організації

Організаційно-
правова
форма

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань

Назва та
тип
органу

благодійна
організація
допомоги
військовим
обухівщини
 

Благодійна
організація

39376643 Назва
органу:
засновник
 
Членство
в органі:
Керівні
органи
 

ПІБ іншими мовами

Trehub Ruslan Heorhijowytsch, Трегуб Руслан Георгиевич, Tregub Ruslan Georgiiovych, Trehub Ruslan
Heorhiĭovȳch, Трегуб Руслан Георгійович, Trehub Ruslan Heorhijovyč, Tregub Ruslan Georgìjovič, Trehub
Ruslan Heorhiyovych, Tregub Ruslan Georgievich, Tregub Ruslan Georgijovič, Trehub Ruslan Heorhiiovych,
Trehub Ruslan Heorhijovych, Tregub Ruslan Georgijovich, Trehoub Rouslan Heorhiyovytch

Інші декларації цього декларанта

ТИП/РІК

Після звільнення, 2017

МІСЦЕ ПРАЦІ

Київська область, Обухівська районнаї державна адміністрація

ПОСАДА

спеціаліст сектору з питань цивільного захисту населення Обухівської районної державної адміністрації

ПОДАНА

02 квітня 2018 р. 20�41

Трегуб Руслан Георгійович
2017, Після звільнення

https://ring.org.ua/edr/uk/company/39376643
https://declarations.com.ua/region/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://declarations.com.ua/office/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_34bf5522-48d8-4e9d-8df2-3941cbe1d3db
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ПРОЕКТИ

декларації лабораторія викриттів

котики тисни!

�ing підсумки дна

ТИП/РІК

Кандидата на посаду, 2016

МІСЦЕ ПРАЦІ

Київська область, Обухівська районнаї державна адміністрація

ПОСАДА

спеціаліст сектору з питань цивільного захисту населення Обухівської районної державної адміністрації

ПОДАНА

05 грудня 2017 р. 20�45

ТИП/РІК

Кандидата на посаду, 2017

МІСЦЕ ПРАЦІ

Київська область, Обухівська районнаї державна адміністрація

ПОСАДА

спеціаліст сектору з питань цивільного захисту населення Обухівської районної державної адміністрації

ПОДАНА

15 січня 2018 р. 16�18

Трегуб Руслан Георгійович
2016, Кандидата на посаду

Трегуб Руслан Георгійович
2017, Кандидата на посаду

https://declarations.com.ua/
https://bihus.info/projects/laboratoriya-vikrittiv/
https://kotyky.org.ua/
https://bihus.info/projects/push
https://ring.org.ua/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj1W_YfyNdvmEDcNS9pAVpfBs8DKYCkvv
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