
18.11.2020 Перегляд декларації #1e27ca23-369c-4ac8-a657-e15acb7698cd | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

https://public.nazk.gov.ua/declaration/1e27ca23-369c-4ac8-a657-e15acb7698cd 1/9

1.    ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Після звільнення 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

(охоплює попередній рік)

2019

2.1.    ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище:  

КОЛОДІЙ

Ім'я:  

ОЛЕКСАНДР

По батькові (за наявності):  

МИКОЛАЙОВИЧ

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:  

Київ / Україна

Тип:  

[Конфіденційна інформація]

Назва:  

[Конфіденційна інформація]
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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):

Київська обласна рада

Займана посада (або посада, на яку претендуєте):

Заступник керуючого справами - начальник юридичного управління

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади:  

Посада в органах місцевого самоврядування

Категорія посади:  

четверта категорія

Чи належите 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

У суб'єкта декларування не зазначені члени сім'ї
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3.    ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Загальна інформація Місцезнаходження
Вартість на дату набуття
права або за останньою

грошовою оцінкою
Інформація щодо прав

на об'єкт

Вид об'єкта:
Квартира

 
Дата набуття права:

19.07.2004
 

Загальна площа (м2):
38
 

Реєстраційний номер
(кадастровий номер для

земельної ділянки):
[Конфіденційна

інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Київ / Україна
 

Адреса:
[Конфіденційна

інформація]

[Не відомо] Тип права: Власність
Відсоток, %: 100

Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Вид об'єкта:
Земельна ділянка

 
Дата набуття права:

05.11.2009
 

Загальна площа (м2):
15001

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Боденьки / Вишгородський
район / Київська область /

Україна
 

Адреса:
[Конфіденційна

інформація]

[Не відомо] Тип права: Власність
Відсоток, %: 100

Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

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

Загальна інформація Характеристика

Вартість на дату набуття
у власність, володіння
чи користування або за
останньою грошовою

оцінкою

Інформація щодо прав
на майно
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Загальна інформація Характеристика

Вартість на дату набуття
у власність, володіння
чи користування або за
останньою грошовою

оцінкою

Інформація щодо прав
на майно

Вид майна:
Мотоцикл (мопед)

 
Дата набуття права:

13.08.2016
 

Ідентифікаційний номер
(VIN-код, номер шасі):

[Конфіденційна
інформація]

 

Марка:
HONDA

 
Модель:
CB 600F

 
Рік випуску:

2007
 

120000 Тип права: Власність
Прізвище: КОЛОДІЙ

Ім'я: ОЛЕКСАНДР
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Вид майна:
Автомобіль легковий

 
Дата набуття права:

03.04.2017
 

Ідентифікаційний номер
(VIN-код, номер шасі):

[Конфіденційна
інформація]

 

Марка:
Mercedes

 
Модель:

GL450
 

Рік випуску:
2008

 

[Не відомо] Тип права: Інше право
користування

Інший тип: право
користування

Громадянин України
Прізвище: Маценюк

Ім'я: Олександр
По батькові:

Олександрович
Дата

народження: [Конфіденці
йна інформація]

Податковий
номер: [Конфіденційна

інформація]
Зареєстроване місце

проживання: [Конфіденці
йна інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфіденці

йна інформація]

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
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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: Київська

обласна рада
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 24572267

Заробітна плата отримана
за основним місцем

роботи

313721 Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: АТ

"Універсал Банк"
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 21133352

Інше: кешбек 3800 Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Товарист

во з обмеженою
відповідальністю

"Спецбудконтроль"
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 39316542

Заробітна плата отримана
за основним місцем

роботи

16007 Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

12.   ГРОШОВІ АКТИВИ
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Установа, в якій відкриті
такі рахунки або до якої

зроблені відповідні
внески, або фізична

особа

Вид активу Розмір активу Інформація щодо права
на об'єкт

Установа, в якій відкриті
такі рахунки або до якої

зроблені відповідні
внески, або фізична

особа

Вид активу Розмір активу Інформація щодо права
на об'єкт

[Не застосовується] Готівкові кошти 10000
Валюта:

EUR

Тип права: Власність
Прізвище: КОЛОДІЙ

Ім'я: ОЛЕКСАНДР
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

[Не застосовується] Готівкові кошти 9000
Валюта:

USD

Тип права: Власність
Прізвище: КОЛОДІЙ

Ім'я: ОЛЕКСАНДР
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

[Не застосовується] Готівкові кошти 300000
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
Прізвище: КОЛОДІЙ

Ім'я: ОЛЕКСАНДР
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

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

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується
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Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка має право

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи: АБ
"Укргазбанк"

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: АБ
"Укргазбанк"

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 236972
80

Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Ідентифікаційний
код: [Конфіденційна

інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи: АБ

"Універсал Банк"
Тип рахунку:

[Конфіденційна
інформація]

Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: АБ
"Універсал Банк"
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 211333
52

Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Ідентифікаційний
код: [Конфіденційна

інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи: КБ
"Приватбанк"
Тип рахунку:

[Конфіденційна
інформація]

Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: КБ
"Приватбанк"

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Ідентифікаційний
код: [Конфіденційна

інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи: КБ

"Райфайзен банк
"Аваль"

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: КБ
"Райфайзен банк

"Аваль"
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143059
09

Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Ідентифікаційний
код: [Конфіденційна

інформація]

13.   ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
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Загальна
інформація

Особа, на користь
якої виникло
зобов'язання

Розмір
Інформація щодо

поручителів та
майнового

забезпечення

Інформація про
особу, якої
стосується

Вид зобов'язання:
Отримані кредити
Дата виникнення:

12.01.2019
Залишок позики
(кредиту) станом
на кінець звітного

періоду: 68000
Розмір сплачених
коштів у рахунок

основної суми
позики (кредиту):

2000
Розмір сплачених

відсотків за
позикою

(кредитом): 1000

Юридична особа,
зареєстрована в

Україні
Найменування: АТ

"Укргазбанк"
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 236972
80

Розмір:
70000

Валюта:
UAH

Прізвище: КОЛОДІЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР

По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

14.   ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Вид правочину, який
спричинив видаток

Країна, у якій було
здійснено видатки Розмір видатку Дата вчинення видатку

Даних немає

Інформація щодо іншого правочину
Виникло фінансове зобов’язання суб’єкта декларування

 
Предмет правочину:

Інше рухоме майно
годинник наручний

 
Дата вчинення правочину:

02.10.2019

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

Найменування організації Організаційно-правова форма
Код в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань
Правозахисний центр "Ідея"

 
Громадське об’єднання 39167766
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Найменування організації Організаційно-правова форма
Код в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань
ГО Вишгородчани

 
Громадське об’єднання 41455556

ГО "Центр боротьби з корупцією на
Київщині"

 

Громадське об’єднання 41464644

 
Членство в органах організацій.

Найменування
організації

Організаційно-правова
форма

Код в Єдиному
державному реєстрі

юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та

громадських формувань

Назва та тип органу

Правозахисний центр
"Ідея"

 

Громадське об’єднання 39167766 Назва органу:
Наглядова рада

 
Тип органу:

Керівні органи
 

ГО "Вишгородчани"
 

Громадське об’єднання 41455556 Назва органу:
правління

 
Тип органу:

Керівні органи
 

ГО "Центр боротьби з
корупцією на Київщині"

 

Громадське об’єднання 41464644 Назва органу:
правління

 
Тип органу:

Керівні органи
 

Документ підписано:

КОЛОДІЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ


