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Територія моніторингу – 6 областей: 
Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, 

Миколаївська, Одеська, Черкаська 
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Об'єкти моніторингу : 
1. голови облдержадміністрацій та їх заступники; 
2. міські голови (обласні центри) та їх заступники. 
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Загальна кількість зібраних декларацій – 75: 
- облдержадміністрації – 34; 

- міські ради – 41. 
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45% 

55% 

Розподіл декларацій за органами влади 

облдержадміністрації міські ради 
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56% 

44% 

Частка поданих декларацій та 
відомостей з декларацій 

декларації відомості 



Загальна кількість декларацій з авто: 
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1. облдержадміністрації – 25 
(з 34, або 74%); 
2. міські ради – 24                           
(з 41, або 59%). 



Кількість авто у деклараціях: 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

1. облдержадміністрації – 44 
(24 у декларантів та 20 у 
членів сім'ї); 

2. міські ради – 39 (26 у 
декларантів та 13 у членів 
сім'ї). 

. 



Найдорожчі авто у декларанта 
(облдержадміністрації) : 
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❶ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (Mercedes Benz 
ML350 CDI 3000 см. куб., 2010 р. вартість придбання 576000 грн.); 
❷ Хлипцов П.В. Керівник апарату Одеської ОДА (Lexus GX - 460 4608 
см. куб., 2009 р.)  
❸ Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА (Lexus RX - 350 3456 см. 
куб., 2007 р.) 
❹ Матвійчук Е.Л. голова Одеської ОДА (Mercedes Benz S500 5461 см. 
куб., 2007 р.); 
❺ Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА (мотоцикл Honda 
GL-1800, 2007 р.в. орієнтовна вартість 335 тис грн.); 
❻ Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА (Toyota RAV 4 1987 
см. куб., 2012 р.в.); 
❼ Подоплєлова Н.Л. заступник голови - керівник апарату 
Дніпропетровської ОДА (Toyota RAV 4 1987 см. куб., 2011 р.в.); 
❽ Івашкевич  А.Г. заступник голови  Черкаської ОДА (KIA Sorento, 2012 
р.в.); 
❾ Луста В.В. заступник голови Миколаївської ОДА (KIA Optima, 2012 
р.в., сума витрат на придбання 242000 грн.) 
❿ Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (Volkswagen Passat, 2012 
р.в. сума витрат на оренду 182067 грн); 



Найдорожчі авто у сім'ї декларанта 
(облдержадміністрації): 
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❶ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (Porsche Cayenne, 2012 
р.в.);  
❷ Малік О.Л. заступник голови Одеської ОДА (Lexus RX - 
350 3456 см. куб., 2012 р.); 
❸ Матвійчук Е.Л. голова Одеської ОДА (Lexus RX - 350 3500 
см. куб., 2010 р.);  
❹ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (Lexus 
RX - 350 3500 см. куб., 2009 р.); 
❺ Мовчан І.М. голова Вінницької ОДА (Mercedes Benz ML 
63 AMG 6208 см. куб., 2008 р.); 
❻ Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА 
(Mercedes Benz S500 5500 см. куб., 2008 р.); 
❼ Боровський М.А. перший заступник голови Вінницької 
ОДА (Lexus GX - 470 4700 см. куб., 2008 р.); 
❽Арсірій Я.О. заступник голови Кіровоградської ОДА 
(Acura MPX 3700 см.куб., 2008 р.в.); 
❾Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (AUDI A5, 2008 
р.в.) 



Найдорожчі авто у декларанта 
(міські ради) : 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Гройсман Володимир Борисович, Вінницький міський голова, («Toyota Land Cruiser 200», 
2011 р.в., 4461 куб.см.) 
Шаламай Кирило Іванович, заступник Одеського міського голови (Lexus LX 570 -  520 000 
грн.). 
 Саінсус О.Д. міський голова м. Кіровоград (Hyundai Santa Fe, 2008 р.в., 2200 куб.см.; LX, 2010 
р.в., 2000 куб.см.) 
Романенко М.В. секретар міської ради м. Дніпропетровськ (Range Rover, 2010 р.в., 4990 куб. 
см.); 
Стоцька Марія Миколаївна, заступник Одеського міського голови (Volkswagen Touareg -  
665 000 грн.); 
Костусєв О.О. міський голова м. Одеса (Mercedes Benz S500 4 matic, 2010 р.в., 5461 куб.см., 
Mitsubishi L200, 2008 року, 2477 куб.см) 
Гуллер В.І. заступник міського голови м. Миколаїв (Volkswagen, 2012 р.в., 3000 куб.см.) 
Ковальов Дмитро Анатолійович, перший заступник міського голови (Mitsubishi Pajero, 2011 
року, 2500 куб.см) придбання 214053 грн. 
Матусяк С.В. заступник міського голови  м. Вінниця (Volkswagen Tiguan, 2011 р.в., 1968 
куб.см.) 
Кістіон В.Є. перший заступник міського голови  м. Вінниця (Toyota, 2010 року, 3300 куб.см.)  
Коровій Валерій Вікторович, заступник Вінницького міського голови, («Тойота Камри», 2008 
р.в., 2400 куб.см.); 
Мелещик Володимир Адамович, перший заступник міського голови (Toyota Camry, 2008 
року, 2362 куб.см) 
Дрига В.В. заступник міського голови м. Кіровоград (Volkswagen  Multivan, 2008 р.в., 2500 
куб.см.) 
Павлова О.О. заступник міського голови  м. Одеса (Toyota RAV4, 2011 р.в., 2000 куб.см) 
 



Найдорожчі авто у сім'ї декларанта 
(міські ради): 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
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Ільченко М.С., заступник Одеського міського голови (Volvo XC 90, 
2012 р.в., 2400 куб.см.); 
Бедрега С.М., заступник Одеського міського голови (Lexus GX 470, 
2008 р.в., 4700 куб.см., Toyota LCT, 2008 р.в., 2982 куб.см.); 
Романенко М.В. секретар міської ради м. Дніпропетровськ 
(Porsche Cayenne, 2008 р.в., 3598 куб. см., Mercedes Benz E500, 
2011 р.в., 5461 куб.см ); 
Моргунов С.А. секретар міської ради  м. Вінниця (Volkswagen 
Touareg, 2011 р.в., 3597 куб.см., Mercedes Benz, 2011 р.в., 2987 
куб.см.); 
Гройсман Володимир Борисович, Вінницький міський голова, 
Вінницька міська рада, (Volkswagen Touareg, 2011 р.в., 4134 
куб.см.); 
Коровій Валерій Вікторович, заступник Вінницького міського 
голови, (Mitsubishi ASX, 2011 р.в., 2000 куб.см.); 
Горкун В.І., секретар Черкаської міської ради (Nissan Teana, 2010 
року, 3499 куб.см, 183 кВт.). 
 



Найбільша кількість авто у декларанта 
(облдержадміністрації): 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА ; 
Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА ;  
Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської 
ОДА ; 
Крупський А.Ф. заступник голови Дніпропетровської 
ОДА. 

Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА. 



Найбільша кількість авто у сім'ї декларанта 
(облдержадміністрації): 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Арсірій Я.О., заступник голови Кіровоградської 
ОДА; 
Матвійчук Е.Л., голова Одеської ОДА; 
Малік О.Л., заступник голови Одеської ОДА; 
Тулуб С.Б., голова Черкаської ОДА. 



Хто з декларантів їздить на авто членів сім'ї 
(облдержадміністрації): 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Боровський М.А., перший заступник голови 
Вінницької ОДА; 
Спірідонова Л.М. заступник голови Вінницької 
ОДА; 
Круглов М.П., голова Миколаївської ОДА  
Малік О.Л., заступник голови Одеської ОДА 
Тулуб С.Б., голова Черкаської ОДА;  
Прітченко Т.Ф., заступник голови Черкаської ОДА. 



Хто з декларантів їздить на авто членів сім'ї  
(міські ради): 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Кістіон В.Є. перший заступник міського голови           
м. Вінниця; 
Моргунов С.А. секретар міської ради  м. Вінниця; 
Ільченко М.С. перший заступник міського голови           
м. Одесса; 
Горкун В.І. секретар міської ради м. Черкаси; 
Кудрявцев М.С. керуючий справами м. Черкаси; 
Оніщенко О.С. керуюча справами виконкому 
Одеської міської ради. 



Найбільша кількість авто у декларанта  
(міські ради): 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Саінсус О.Д. міський голова м. Кіровоград 
– 4 авто; 
Дрига В.В. заступник міського голови               
м. Кіровоград – 4 авто. 

Костусєв О.О. міський голова м. Одесса 
– 3 авто; 
Васюков Р.О. заступник міського голови 
м. Миколаїв – 3 авто. 



Найбільша кількість авто у сім'ї декларанта  
(міські ради): 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Романенко М.В. секретар міської ради                   
м. Дніпропетровськ – 2 авто; 
Моргунов С.А. секретар міської ради                    
м. Вінниця – 2 авто; 
Бедрега С.М. заступник міського голови                   
м. Одеса – 2 авто. 



Кількість безхатченків серед декларантів: 
1. облдержадміністрації - 3; 

2. міські ради - 6. 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 



Приклади безхатченків: 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Облдержадміністрації: 
1. Рукоманов В.М. керівник апарату Миколаївської ОДА; 
2. Волошенков Д.Б. заступник голови Одеської ОДА; 
3. Івакін Е.О. заступник голови Черкаської ОДА. 

Міські ради: 
1. Кістіон В.Є. перший заступник міського голови  м. Вінниця; 
2. Медведчук В.М. заступник міського голови м. Дніпропетровськ; 
3. Зайцева І.Г. заступник міського голови м. Дніпропетровськ; 
4. Отченко М.М. заступник міського голови м. Дніпропетровськ; 
5. Орловський А.Й. заступник міського голови  м. Одесса; 
6. Зарічна Л.П. заступник міського голови м. Черкаси. 



Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
декларантів (будинки): 

 
1. облдержадміністрації – 2129, 3 кв.м.; 

2. міські ради – 4680,1 кв.м. 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
у членів сім'ї декларанта (будинки): 

 
1. облдержадміністрації – 169,7 кв.м.; 

2. міські ради – 483,8 кв.м. 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти-власники найбільших 
будинків (облдержадміністрації): 

❶ Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА (500,6 кв.м.); 
❷ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (487,2 кв.м.); 
❸ Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА (299,8 кв.м.); 
❹ Резнік В.В. заступник голови - керівник апарату  Кіровоградської 
ОДА (200,9 кв.м.); 
❺ Чегодар Н.А. перший заступник голови Одеської ОДА (172,5 кв.м.); 
❻ Нестеренко В.Г. заступник голови Дніпропетровської ОДА (122 
кв.м.); 
❼ Мовчан І.М. голова Вінницької ОДА (112 кв.м.); 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Найбільші житлові площі у членів 
сім’ї декларанта 

(облдержадміністрації): 

Будинок 
❶ Луста В.В. заступник голови Миколаївської ОДА (квартира 135 кв.м.) 
❷ Крупський А.Ф. перший заступник голови Дніпропетровської ОДА (34,7 кв.м.)  
Квартира  
❶ Малік О.Л. заступник голови Одеської ОДА (425,8 кв.м.); 
❷ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (252,8 кв.м.); 
❸ Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА (199,8 кв.м.); 
❹ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (135 кв.м.); 
❺ Мовчан І.М. голова Вінницької ОДА (130 кв.м.); 
❻ Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської ОДА (129,4 кв.м.); 
❼ Чернявський О.О. заступник голови  Кіровоградської ОДА (123,3 кв.м.); 
❽ Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА (109,8 кв.м.) 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти-власники найбільших 
будинків (міські ради): 

❶ Гройсман В.Б. міський голова м. Вінниця (995 кв.м.); 
❷ Одарич С.О. міський голова м. Черкаси (856,6 кв.м.); 
❸ Костусєв О.О. міський голова м. Одесса (724 кв.м.); 
❹ Куліченко І.І. міський голова м. Дніпропетровськ (518,4 
кв.м.); 
❺ Беззубенко В.А. перший заступник міського голови м. 
Черкаси (376 кв.м.); 
❻ Моргунов С.А. секретар міської ради  м. Вінниця (352 кв.м.); 
❼ Гайдаржи В.В. заступник міського голови м. Миколаїв (196,5 
кв.м.). 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Найбільші житлові площі у членів 
сім’ї декларанта (міські ради): 

Будинок 
❶ Коровій В.В. заступник міського голови  м. Вінниця (198 
кв.м.); 
❷ Саінсус О.Д. міський голова м. Кіровоград (128 кв.м.). 
Квартира  
❶ Отченко М.М. заступник міського голови м. Дніпропетровськ 
(118 кв.м.); 
❷ Бедрега С.М. заступник міського голови  м. Одеса (107,2 
кв.м.)  
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
у декларантів (квартири): 

1. облдержадміністрації – 1916,28 кв.м.; 
2. міські ради – 756,25 кв.м. 

Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
у членів сімей декларантів (квартири): 
1. облдержадміністрації – 169,7 кв.м.; 

2. міські ради – 483,8 кв.м. 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти-власники найбільших 
квартир (облдержадміністрації): 

❶ Хлипцов П.В. керівник апарату ОДА Одеської ОДА (308,9 кв.м.); 
❷ Мовчан І.М. голова Вінницької ОДА (206 кв.м.); 
❸ Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА (187,8 кв.м.); 
❹ Боровський М.А. перший заступник голови Вінницької ОДА 
(144,8 кв.м.); 
❺ Поліщук В.С. заступник голови Вінницької ОДА (126,3 кв.м.); 
❻ Подоплєлова Н.Л. заступник голови - керівник апарату 
Дніпропетровської ОДА (118,5 кв.м.); 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти-власники найбільших 
квартир (міські ради): 

❶ Беззубенко В.А. перший заступник міського голови 
м. Черкаси (220,6 кв.м.); 
❷ Бедрега С.М. заступник міського голови  м. Одеса 
(168,9 кв.м.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
у декларанта (інша нерухомість): 
1. облдержадміністрації – 0 кв.м.; 

2. міські ради – 7 983,3 кв.м. 

Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
у членів сім'ї декларанта (квартири): 

1. облдержадміністрації – 0 кв.м.; 
2. міські ради – 356,6 кв.м. 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Загальна кількість декларацій у яких задекларовано 
земельні ділянки: 

1. облдержадміністрації – 15 (з 34, або 44%); 
2. міські ради – 25 (з 41, або 61%). 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
у декларантів (земельні ділянки): 

1. облдержадміністрації – 133 260,7 кв.м.; 
2. міські ради – 167 308,27 кв.м. 

Загальна кількість задекларованих квадратних метрів  
у членів сімей декларантів (земельні ділянки): 

1. облдержадміністрації – 84 908,0 кв.м.; 
2. міські ради – 31 779,3 кв.м. 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які мають сумарно 
найбільші земельні ділянки  

(облдержадміністрації): 

❶ Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської ОДА (60 810 кв.м.); 
❷ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (36 300 кв.м.); 
❸ Івашкевич  А.Г. заступник голови  Черкаської ОДА (10 600 кв.м.); 
❹ Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської ОДА (10 000 
кв.м.). 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, члени сім’ї яких 
мають сумарно найбільші 

земельні ділянки 
(облдержадміністрації): 

❶ Луста В.В. заступник голови Миколаївської ОДА (35 298 
кв.м.); 
❷ Мовчан І.М. голова Вінницької ОДА (24 862 кв.м.); 
❸ Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської 
ОДА (12 500 кв.м.). 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які мають сумарно 
найбільші земельні ділянки  

(міські ради): 

❶ Бедрега С.М. заступник міського голови  м. Одеса 
(50978 кв.м.); 
❷ Беззубенко В. А., перший заступник міського голови 
міста Черкаси (34210 кв.м.); 
❸ Зайцева І.Г., заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів м. Дніпропетровськ (21900 
кв.м.). 
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регіональний аспект» 

Декларанти, члени сім’ї яких 
мають сумарно найбільші 

земельні ділянки (міські ради): 

❶ Зайцева І.Г., заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів м. Дніпропетровськ (20000 
кв.м.). 
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регіональний аспект» 

Загальна кількість задекларованих 
водних засобів у декларанта: 

 
1. облдержадміністрації – 2; 

2. міські ради – 1. 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Власники  водних засобів : 

Волошенков Д.Б. заступник голови Одеської ОДА 
– гідроцикл RXP-X RS 255, BRP Canada, довжина 
307 см, 2011 р.в., вартість придбання 140 тис. грн.  

У сім’ї Хлипцова П.В. керівника апарату Одеської 
ОДА – моторна яхта Sessa Marine (довжина 9,87 м, 
обсяг двигуна 5000 см. куб.) орієнтовна вартість 
аналога Sessa C 30 – 90000 EUR; 

Матусяк С.В. заступник Вінницького міського 
голови – надувний човен 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Сумарний дохід  
декларантів  : 

 
1. облдержадміністрації – 

16 504 348 грн.; 
2. міські ради – 10 277 485 

грн. 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували 
найбільший дохід 

(облдержадміністрації): 

❶ Малік О.Л. заступник голови  Одеської ОДА (5 398 775 грн.); 
❷ Нестеренко В.Г. заступник голови  Дніпропетровської ОДА              
(2 282 082 грн.); 
❸ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (1 505 700 грн.); 
❹ Хлипцов П.В. керівник  апарату  Одеської ОДА (1 362 402 грн.); 
❺ Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (1 306 574 грн.). 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

❶ Малік О.Л. заступник голови Одеської ОДА (5 398 775 грн.); 
❷ Нестеренко В.Г. заступник голови Дніпропетровської ОДА  (2 282 082 грн.); 
❸ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (1 505 700 грн.); 
❹ Хлипцов П.В. керівник апарату Одеської ОДА (1 362 402 грн.); 
❺ Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (1 306 574 грн.). 

33% 

14% 
9% 

8% 
8% 

28% 

Частка доходів декларантів з найбільшим 
доходом у загальній суммі доходів 

Малік О.Л. 

Нестеренко В.Г. 

Тулуб С.Б. 

Хлипцов П.В. 

Круглов М.П. 

Інші 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
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Декларанти, які задекларували 
найбільший дохід (міські ради): 

❶ Дрига В.В. заступник міського голови м. Кіровоград 
(2078610 грн.); 
❷ Костусєв О.О. міський голова м. Одесса (1034467 грн.); 
❸ Гройсман В.Б. міський голова м. Вінниця (827505 грн.). 
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❶ Дрига В.В. заступник міського голови м. Кіровоград (2078610 грн.); 
❷ Костусєв О.О. міський голова м. Одесса (1034467 грн.); 
❸ Гройсман В.Б. міський голова м. Вінниця (827505 грн.). 
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високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували 
найбільший дохід у членів сім'ї 

(облдержадміністрації): 

❶ Хлипцов П.В. Керівник апарату Одеської ОДА (2 800 029 грн.); 
❷ Крупський А.Ф. перший заступник голови Дніпропетровської 
ОДА (1 051 531 грн.); 
❸ Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА (476 729 грн.); 
❹ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (444 429 грн.); 
❺ Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської ОДА (421 
391 грн.); 
❻ Ніколаєнко А.І. голова Кіровоградської ОДА (339 990 грн.); 
❼ Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА (304 523 грн.); 
❽ Арсірій Я.О. заступник голови Кіровоградської ОДА (23 0794). 
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Декларанти, які задекларували 
найбільший дохід у членів сім'ї  

(міські ради): 

❶ Одарич С.О. міський голова міста Черкаси (1700454 
грн.); 
❷ Гройсман В.Б. міський голова м. Вінниця (878359 грн.). 
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Декларанти, які задекларували 
найменший сукупний дохід 

(облдержадміністрації): 

❶ Чернявський О.О. заступник голови  Кіровоградської ОДА (40685 
грн.); 
❷ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (52733 грн.); 
❸ Поліщук В.С. заступник голови Вінницької ОДА (65296 грн.); 
❹ Резнік В.В. заступник голови - керівник апарату Кіровоградської 
ОДА (67905 грн.); 
❺Волошенков Д.Б. заступник голови Одеської ОДА (67951 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Рейтинг декларантів з найменшим доходом 

❶ Чернявський О.О. заступник голови  Кіровоградської ОДА (40685 грн.); 
❷ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (52733 грн.); 
❸ Поліщук В.С. заступник голови Вінницької ОДА (65296 грн.); 
❹ Резнік В.В. заступник голови - керівник апарату Кіровоградської ОДА (67905 грн.); 
❺Волошенков Д.Б. заступник голови Одеської ОДА (67951 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Рейтинг декларантів з найменшим доходом  
(міські ради) 

❶ Поліщук С.Ю. заступник міського голови м. Кіровоград (29600 
грн.); 
❷ Моргунов С.А. секретар міської ради  м. Вінниця (48037 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували 
найбільшу заробітну плату 

(облдержадміністрації): 

❶Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА (168709 
грн.); 
❷Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (163471 грн.); 
❸Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської 
ОДА (141374 грн.); 
❹Пастух Г.В. заступник голови Кіровоградської ОДА 
(140754 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Колєсніков Д.В. 

Рейтинг декларантів з найбільшою зарплатою 

❶Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА (168709 грн.); 
❷Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (163471 грн.); 
❸Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської ОДА (141374 грн.); 
❹Пастух Г.В. заступник голови Кіровоградської ОДА (140754 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували 
найбільшу заробітну плату  

(міські ради): 

❶ Беззубенко В.А. перший заступник міського голови м. 
Черкаси (192718 грн.); 
❷ Куліченко Іван Іванович, міський голова міста 
Дніпропетровськ (162670 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Рейтинг декларантів з найбільшою зарплатою 

❶ Беззубенко В.А. перший заступник міського голови м. Черкаси 
(192718 грн.); 
❷ Куліченко Іван Іванович, міський голова міста Дніпропетровськ 
(162670 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

42341 

51761 

53181 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Нестеренко В.Г. 

Матковський В.Д. 

Арсірій Я.О. 

Рейтинг декларантів з найменшою зарплатою 
(облдержадміністрації) 

❶Нестеренко В.Г. заступник голови Дніпропетровської ОДА (42341 грн.); 
❷ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (51761 грн.); 
❸ Арсірій Я.О. заступник голови Кіровоградської ОДА (53181грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Каніщев В.М. 
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Рейтинг декларантів з найменшою зарплатою  
(міські ради) 

❶ Каніщев В.М. заступник міського голови м. Кіровоград (68821 грн.); 
❷ Ковальов Д.А. перший заступник міського голови (70215). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Рейтинг декларантів, які задекларували найбільший 
дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності 

(облдержадміністрації)  

❶ Іванцова Н.Б. заступник голови Миколаївської ОДА (12844 грн.); 
❷ Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської ОДА (7446 грн.);  
❸ Боровський М.А. перший заступник голови Вінницької ОДА (3211 грн.); 
❹ Матковський В.Д. заступник голови  Одеської ОДА (972 грн.). 
 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

❶  Бедрега С.М. заступник міського голови  м. Одеса (8063 грн.); 
❷ Бондаренко В.І. заступник міського голови – директор департаменту фінансів (3571 
грн.) . 
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Рейтинг декларантів, які задекларували 
найбільший дохід від викладацької, наукової 

і творчої діяльності (міські ради) 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларант, який отримав найбільші 
дивіденди, проценти 

(облдержадміністрації): 

❶ Нестеренко В.Г. заступник голови Дніпропетровської ОДА 
(2239741 грн.); 
❷ Хлипцов П.В. керівник апарату  Одеської ОДА (1282982 грн.); 
❸ Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (947744 грн.); 
❹ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (765400 грн.). 

❶ Куліченко І.І., міський голова міста Дніпропетровськ (91899 
грн.). 

(міські ради): 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Рейтинг декларантів, які отримали найбільші девіденти, 
проценти 

❶Нестеренко В.Г. заступник голови Дніпропетровської ОДА (2239741 грн.); 
❷Хлипцов П.В. Керівник апарату  Одеської ОДА (1282982 грн.); 
❸Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (947744 грн.); 
❹Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (765400 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які отримали найбільшу 
матеріальну допомогу 

(облдержадміністрації): 

❶ Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської ОДА (16585 грн.); 
❷ Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА (11076 грн.); 
❸ Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА (10226 грн.); 
❹ Рябцев С.В. перший заступник голови Черкаської ОДА (9300 грн.); 
❺ Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА (9104 грн.); 
❻ Крупський А.Ф. перший заступник голови Дніпропетровської ОДА 
(7446 грн.). 

❶ Зайцева І.Г. заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів (30780 грн.). 

(міські ради): 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Рейтинг декларантів, які отримали найбільшу 
матеріальну допомогу  

❶ Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської ОДА (16585 грн.); 
❷ Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА (11076 грн.); 
❸ Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА (10226 грн.); 
❹ Рябцев С.В. перший заступник голови Черкаської ОДА (9300 грн.); 
❺ Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА (9104 грн.); 
❻ Крупський А.Ф. перший заступник голови Дніпропетровської ОДА (7446 грн.). 
 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Декларанти, які отримали найбільшу спадщину 
(облдержадміністрації): 

❶ Малік О.Л. заступник голови Одеської ОДА (5 325 000 грн.); 
❷ Серпокрилов В.М. перший заступник голови Кіровоградської 
ОДА (253 915 грн.). 

❶ Костусєв О.О. міський голова м. Одеса (947946 грн.). 

(міські ради): 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які отримали найбільший 
дохід від відчуження рухомого та 

нерухомого майна 
(облдержадміністрації): 

❶ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (400000 грн.);  
❷ Боровський М.А. перший заступник голови Вінницької ОДА 
(320000 грн.); 
❸ Арсірій Я.О. заступник голови Кіровоградської ОДА (193200 
грн.). 

❶ Беззубенко В.А. перший заступник міського голови міста 
Черкаси (368300 грн.) 

(міські ради): 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Декларанти, які отримали найбільший дохід від відчуження 
рухомого та нерухомого майна (облдержадміністрації): 

❶ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (400000 грн.);  
❷ Боровський М.А. перший заступник голови Вінницької ОДА (320000 грн.); 
❸ Арсірій Я.О. заступник голови Кіровоградської ОДА (193200 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які отримали найбільший 
дохід від відчуження рухомого та 
нерухомого майна (міські ради): 

❶ Васюков Р.О. заступник міського голови м. Миколаїв (150800 
грн.) 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які отримали найбільший дохід з 
інших джерел(облдержадміністрації): 

❶ Крупський А.Ф. перший заступник голови Дніпропетровської 
ОДА (278367 грн.); 
❷Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (204000 грн.); 
❸Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (278367 грн.); 
❹Луста В.В. заступник голови Миколаївської ОДА (173200 грн.); 
❺Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської ОДА (134189 
грн.); 
❻Рябцев С.В. перший заступник голови Черкаської ОДА (73600 
грн.); 
❼Прітченко Т.Ф. заступник голови Черкаської ОДА (46000 грн.); 
❽Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА (26361 грн.). 
 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які отримали найбільший дохід з 
інших джерел (міська рада): 

❶ Бондаренко В.І. заступник міського голови – директор 
департаменту фінансів (121348 грн.)  



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували найбільші 
суми коштів на рахунку в банках 

(облдержадміністрації): 

❶ Хлипцов П.В. керівник апарату Одеської ОДА (15740081 грн.); 
❷ Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (9839732 грн.); 
❸ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (4300000 грн.); 
❹ Серпокрилов В.М. перший заступник голови Кіровоградської 
ОДА (242187 грн.); 
❺ Мовчан І.М. голова Вінницької ОДА (200000 грн.); 
❻ Іванцова Н.Б. заступник голови Миколаївської ОДА (200000 
грн.); 
❼ Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА (110792 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Декларанти, які задекларували найбільші суми коштів на 
рахунку в банках (облдержадміністрації): 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували найбільші 
суми коштів на рахунку в банках  

(міські ради): 

❶ Васюков Р.О. заступник міського голови м. Миколаїв (4070000 
грн.); 
❷ Куліченко І.І. міський голова міста Дніпропетровськ (692614 
грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували найбільші 
суми коштів на рахунку членів сім'ї в банках 

(облдержадміністрації): 

❶ Хлипцов П.В. Керівник апарату Одеської ОДА (4460300 
грн.); 
❷ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (2000000 грн.); 
❸ Аксельрод Р.Б. заступник голови Вінницької ОДА 
(595774 грн.); 
❹ Круглов М.П. голова Миколаївської ОДА (595164 грн.); 
❺ Колєсніков Д.В. голова Дніпропетровської ОДА 
(338288 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували найбільші 
суми коштів на рахунку членів сім'ї в банках 

(міські ради): 

❶ Костусєв О.О. міський голова м. Одесса (425609 грн.); 
❷ Рудяк О.О. заступник міського голови м. 
Дніпропетровськ (279092 грн.); 
❸ Рудяк О.О. заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту 
здоров’я Дніпропетровської міської ради (279092 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Декларанти, які отримали найбільший дохід від відчуження 
рухомого та нерухомого майна (облдержадміністрації): 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Найбільша сума фінансових зобов’язань щодо 
утримання нерухомого майна, транспортних 
засобів декларанта (облдержадміністрації): 

❶ Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської ОДА  (486242 
грн.); 
❷ Крупський А.Ф. перший заступник голови Дніпропетровської 
ОДА (290123 грн.); 
❸ Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської ОДА 
(202942 грн.); 
❹ Волошенков Д.Б. заступник голови Одеської ОДА (191800 грн.); 
❺ Тулуб С.Б. голова Черкаської ОДА (183900 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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Співвідношення доходів і витрат декларантів 

❶ Молоков С.В. заступник голови Дніпропетровської ОДА  (486242 грн.); 
❷ Ніколенко Г.Б. перший заступник голови Миколаївської ОДА (202942 грн.); 
❸ Волошенков Д.Б. заступник голови Одеської ОДА (191800 грн.). 



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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❶ Дрига В.В. заступник міського голови м. Кіровоград (витрати: 1956393 грн. з яких 
1923507 грн. погашення основної суми кредиту).; 
❷ Васюков Р.О., заступник міського голови м. Миколаїв (витрати: 678528 грн.).  



«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 

Декларанти, які задекларували 
отримання дарунків 

(облдержадміністрації): 

❶ Поліщук В.С. заступник голови Вінницької ОДА  
(356 грн.); 
❷ Дерун Г.Г. заступник голови Вінницької ОДА  
(340 грн.). 

❶ Гайдаржи Валентин Васильович, заступник міського 
голови – директор департаменту ЖКГ                                   
м. Миколаїв (78 грн.) 

(міські ради): 



Дякую за увагу! 

Проект «Адвокасі кампанія, спрямована на впровадження в Україні політики 
належного регулювання  питання конфлікту інтересів (у частині 

оприлюднення майнових декларацій публічних службовців з 6 областей)» 
виконується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» (www.irf.ua). 
Більш детальна інформація про хід реалізації проекту та його результати 

розміщена на сайтах www.anticorruption.in.ua, www.dcecrp.ho.ua та сторінці у 
соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/NGO.DCECRP. 

 

«Стан корупції в Україні та результати проведення аудиту стилю життя 
високо посадовців у рамках кампанії «Декларації без декорацій»: 
регіональний аспект» 
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