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Назад

Хан Володимир Миколайович

Місце праці м. Київ, Київська обласна рада

Посада Головний спеціаліст

Дата подачі 29 травня 2020 р. 11�01

Моніторити запит:

 

Щорічна 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює
попередній рік)
2019

Прізвище: ХАН

Ім'я: ВОЛОДИМИР

По батькові (за наявності): МИКОЛАЙОВИЧ
Податковий номер: 
Серія та номер паспорта громадянина України �ID�картка): 
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: 
Дата народження: 

Зареєстроване місце проживання:

Країна: Україна

Поштовий індекс: 
Місто, селище чи село: Київ / Україна

Тип: 

Назва: 

 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_ec214bdb-14d9-42e6-b79a-5e827dfcc378
https://declarations.com.ua/declaration/login-template
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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):
Київська обласна рада

Займана посада (або посада, на яку претендуєте):
Головний спеціаліст

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: Посада в органах місцевого самоврядування

Категорія посади: п'ята 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
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Загальна
інформація

Місцезнаходження Вартість на дату
набуття права або
за останньою
грошовою оцінкою

Інформація
щодо прав на
об'єкт

Зв'язок із
суб'єктом
декларування

Прізвище, ім'я,
по батькові

Громадянство Податковий
номер

Серія та
номер
паспорта
громадянина
України або
ID�картка або
свідоцтво про
народження

дружина Прізвище: Хан
Ім'я: Людмила
По батькові:
Володимирівна

Україна �Конфіденційна
інформація]

�Конфіденційна
інформація]

син Прізвище: Хан
Ім'я: Кірілл
По батькові:
Володимирович

Україна �Конфіденційна
інформація]

�Конфіденційна
інформація]

3.    Об'єкти нерухомості
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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:
21.10.2017
 
Загальна площа
(м2):
75
 
Реєстраційний
номер
(кадастровий
номер для
земельної
ділянки):

Країна:
Україна
 
Поштовий індекс:

 
Населений пункт:
Софіївська Борщагівка /
Києво-Святошинський
район / Київська
область / Україна
 
Адреса:

472000 Тип права:
Власність
Відсоток, %:
100
дружина
Прізвище: Хан
Ім'я: Людмила
По батькові:
Володимирівна

Загальна
інформація

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

Інформація
щодо прав на
майно

4.    Об'єкти незавершеного будівництва

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 або за
останньою грошовою
оцінкою

Інформація
щодо прав на
майно

Вид майна:
Автомобіль
легковий
 
Дата набуття
права:
30.11.2011
 
Ідентифікаційний
номер �VIN�код,
номер шасі):

 

Марка:
Hyundai
 
Модель:
Accent
 
Рік випуску:
2011
 

138000 Тип права:
Власність
дружина
Прізвище: Хан
Ім'я: Людмила
По батькові:
Володимирівна

Джерело доходу Вид доходу Розмір
(вартість)

Інформація про
особу, якої
стосується

7.   Цінні папери

8.   Корпоративні права

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

10.   Нематеріальні активи

11.   Доходи, у тому числі подарунки
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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

193837 Прізвище: ХАН
Ім'я:
ВОЛОДИМИР
По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Найменування: Акціонерне
товариство "універсал Банк"
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань:  21133352

Інше: Кешбек 1062 Прізвище: ХАН
Ім'я:
ВОЛОДИМИР
По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Найменування: Акціонерне
товариство комерційний банк
"Приватбанк"
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань:  14360570

Проценти 49 Прізвище: ХАН
Ім'я:
ВОЛОДИМИР
По батькові:
МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Найменування: Акціонерне
товариство "Універсал Банк"
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань:  21133352

Інше: Кешбек 1116 дружина
Прізвище: Хан
Ім'я: Людмила
По батькові:
Володимирівна

https://ring.org.ua/edr/uk/company/24572267
https://ring.org.ua/edr/uk/company/21133352
https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570
https://ring.org.ua/edr/uk/company/21133352
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Джерело доходу Вид доходу Розмір
(вартість)

Інформація про
особу, якої
стосується

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Найменування: Універсал банк
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань:  21133352

Проценти 128 дружина
Прізвище: Хан
Ім'я: Людмила
По батькові:
Володимирівна

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована в
Україні
Найменування: Приват банк
Код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських
формувань:  14360570

Проценти 16 дружина
Прізвище: Хан
Ім'я: Людмила
По батькові:
Володимирівна

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

Ін
щ
як

12.   Грошові активи

12.1.   Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування
або членів його сім'ї

https://ring.org.ua/edr/uk/company/21133352
https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570
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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

Ін
щ
як

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Приват Банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Приват
Банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
14360570

Пр
Ім
ВО
По
М

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Приват банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Приват
Банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
14360570

Пр
Ім
ВО
По
М

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Універсал
Банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Універсал
Банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
21133352

Пр
Ім
ВО
По
М

https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570
https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570
https://ring.org.ua/edr/uk/company/21133352
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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

Ін
щ
як

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Універсал
Банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Універсал
Банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
21133352

др
Пр
Ім
По
Во

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Приват банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Приват
банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
14360570

др
Пр
Ім
По
Во

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Приват банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Приват
банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
14360570

др
Пр
Ім
По
Во

https://ring.org.ua/edr/uk/company/21133352
https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570
https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570
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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

Ін
щ
як

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Приват Банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Приват
Банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
14360570

др
Пр
Ім
По
Во

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Приват Банк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Приват
Банк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських формувань: 
14360570

Пр
Ім
ВО
По
М

Найменування
банку або
іншої
фінансової
установи:
Укргазбанк

�Не
застосовується]

�Не
застосовується]

Найменування: Укргазбанк
Код в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та
громадських
формувань: 23697280

Пр
Ім
ВО
По
М

13.   Фінансові зобов'язання

14.   Видатки та правочини суб'єкта декларування

https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570
https://ring.org.ua/edr/uk/company/14360570


01.12.2020 Декларації: Хан Володимир Миколайович від НАЗК

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ec214bdb-14d9-42e6-b79a-5e827dfcc378 11/14

Вид
правочину,
який
спричинив
видаток

Країна, у якій
було
здійснено
видатки

Розмір видатку Дата вчинення видаткуВид
правочину,
який
спричинив
видаток

Країна, у якій
було
здійснено
видатки

Розмір видатку Дата вчинення видатку

Вид
правочину:
Придбання
 
Предмет
правочину:
Рухоме майно
 

США 101566 23.10.2019

Інформація щодо іншого правочину

Даних немає

ПІБ іншими мовами

Chan Wolodymyr Mykolajowytsch, Han Vladimir Nikolaevich, Khan Volodimir Mikolajovich, Han
Volodimir Mikolajovič, Khan Vladimir Nikolaevich, Хан Володимир Миколайович, Khan Volodymyr
Mykolaiovych, Khan Volodymyr Mykolayovych, Khan Volodymyr Mykolajovych, Xan Volodymyr
Mykolajovyč, Khan Volodymyr Mykolayovytch, Хан Владимир Николаевич, Khan Volodȳmȳr
Mȳkolaĭovȳch, Khan Volodymyr Mycolaiovych

Інші декларації цього декларанта

ТИП/РІК

Щорічна, 2016

МІСЦЕ ПРАЦІ

15.    Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

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

Хан Володимир Миколайович
2016, Щорічна

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3145b873-1f7b-4ea7-a534-b845988f21bf
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м. Київ, Київська обласна рада

ПОСАДА

Головний спеціаліст

ПОДАНА

04 квітня 2017 р. 11�19

ТИП/РІК

Щорічна, 2017

МІСЦЕ ПРАЦІ

м. Київ, Київська обласна рада

ПОСАДА

Начальник міжнародного відділу

ПОДАНА

28 березня 2018 р. 22�10

ТИП/РІК

Щорічна, 2018

МІСЦЕ ПРАЦІ

м. Київ, Київська обласна рада

ПОСАДА

Начальник міжнародного відділу

ПОДАНА

18 березня 2019 р. 15�28

ТИП/РІК

Щорічна, 2019

МІСЦЕ ПРАЦІ

м. Київ, Київська обласна рада

ПОСАДА

Хан Володимир Миколайович
2017, Щорічна

Хан Володимир Миколайович
2018, Щорічна

Хан Володимир Миколайович
2019, Щорічна

https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://declarations.com.ua/office/%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%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://declarations.com.ua/office/%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%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://declarations.com.ua/office/%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%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://declarations.com.ua/office/%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%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e41b2626-224f-4ed9-80ee-8178e9f49893
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_9b8b07ca-fb1c-4b95-8c1f-62b7d37b4789
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b97f4ace-ad63-4fb1-b368-91881cba4a41
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ПРОЕКТИ

декларації лабораторія викриттів

котики тисни!

�ing підсумки дна

наші гроші он воно як

посіпаки посіпаки 2

гра слів блоги

nevid e.БТІ

гарнахата свої люди

Головний спеціаліст

ПОДАНА

28 травня 2020 р. 13�06

ТИП/РІК

Кандидата на посаду, 2018

МІСЦЕ ПРАЦІ

м. Київ, Циблівська об'єднана сільська територіальна громада

ПОСАДА

кандидат в депутати

ПОДАНА

04 червня 2019 р. 16�07

Хан Володимир Миколайович
2018, 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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj1W_YfyNdvlgQKoXEIdx3D4eVR4HlAtJ
https://bihus.info/projects/programa-intervyu-vono-yak/
http://posipaky.info/
http://posipaky-2.info/
https://bihus.info/projects/gra-sliv/
https://bihus.info/projects/blogi-0/
https://declarations.com.ua/business-intelligence/
https://bihus.info/projects/elektronne-bti-ebti
https://garnahata.in.ua/
https://svoi.bihus.info/
https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://declarations.com.ua/office/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_41a6e0a0-75cc-48ac-94a5-68cc2447b6a7
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