
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2014 РІК 

Розділ I. Загальні відомості 

1.ПрізвищеВалендюкІм’яОлегПо-батьковіСергійович 

2. Місце проживання:ОбластьРайонНаселений пунктТип населенного пунктуРешта адресиТип адресиNone 

3. Посада:Областьм. КиївВідомствоПрокуратураПосадаперший заступник прокурора м. києва 

4. Члени сім’ї декларанта: 

Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження 

Розділ II. Відомості про доходи 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи) 

№ Перелік доходів 

Сума одержаного 

(нарахованого) доходу 

декларанта членів сім’ї 

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч. 271 111,00 — 

6. 

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту 

відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених 

у позиціях 7, 8) 

271 111,00 — 

 

 



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2015 РІК 

1.   ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 
Щорічна 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)2015 

2.1.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 

Прізвище: Валендюк 

Ім'я: Олег 

По батькові (за наявності): Сергійович 

Податковий номер:  

Дата народження:  
 
Зареєстроване місце проживання: 

Країна: Україна 

Поштовий індекс:  

Місто, селище чи село: Київ / 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):Прокуратура автономної 

республіки Крим 
 

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):Перший заступник прокурора 
 
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується): 

Тип посади: Посада державної служби 

Категорія посади: [Не застосовується] 
 
Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 
Закону України “Про запобігання корупції”?Генеральний прокурор України, його перший заступник або заступник, прокурор 
 
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 

3.   ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ 

Загальна інформація Місцезнаходження 

Вартість 

на дату 

набуття 

Вартість за 

останньою 

оцінкою 

Інформація щодо прав на об'єкт 

Вид об'єкта:Квартира Дата набуття 

права:07.07.2015 Загальна площа 

(м2):150,90 Реєстраційний номер: 

Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Країна:Україна Поштовий 

індекс: 

 Населений пункт:Київ / 

Україна Адреса: 

[Не 

відомо] 

[Не 

застосовується] 

Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не 

застосовується]Інший тип: Місце 

реєстрациїВласник: Громадянин 

УкраїниПрізвище: ВалендюкІм'я: ЛарисаПо батькові: Пимонівна 

 



Загальна інформація Місцезнаходження 

Вартість 

на дату 

набуття 

Вартість за 

останньою 

оцінкою 

Інформація щодо прав на об'єкт 

Вид об'єкта:Квартира Дата набуття 

права:29.01.1993 Загальна площа 

(м2):102,90 Реєстраційний номер: 

Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Країна:Україна Поштовий 

індекс: 

 Населений пункт:Вінниця / 

Вінницька Область / 

Україна Адреса: 

[Не 

відомо] 

[Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, 

%: 16,70Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо батькові: Сергійович 

4.   ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

5.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ) 

Загальна інформація Характеристика 

Вартість на 

дату набуття 

у власність, 

володіння чи 

користування 

Інформація щодо прав на майно 

Вид об'єкта:ІншеГодинник Дата набуття 

права:01.01.2009 Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Торгова марка:A.Lange&sohne Назва 

виробника:[Не застосовується] Опис 

майна:Наручний годинник Період набуття 

права на майно:01.01.2009  

[Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, 

%: 100Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Вид об'єкта:ІншеГодинник Дата набуття 

права:01.01.2012 Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

Торгова марка:Roger Dubuis Назва 

виробника:[Не застосовується] Опис 

майна:Наручний годинник Період набуття 

[Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, 

%: 100,00Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 



Загальна інформація Характеристика 

Вартість на 

дату набуття 

у власність, 

володіння чи 

користування 

Інформація щодо прав на майно 

батькові: Сергійович права на майно:01.01.2012  батькові: Сергійович 

6.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

7.   ЦІННІ ПАПЕРИ 

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 

Джерело доходу Вид доходу 
Розмір 

(вартість) 
Інформація щодо права власності 

Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в 

УкраїніНайменування: Прокуратура м. 

Києва Декларує:Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо батькові: Сергійович 

Заробітна плата 

отримана за основним 

місцем роботи 

322747 Тип права: ВласністьПрізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

 



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2016 РІК 

1.   ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 
Щорічна 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)2016 

2.1.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 

Прізвище: Валендюк 

Ім'я: Олег 

По батькові (за наявності): Сергійович 

Податковий номер:  

Дата народження:  
 
Зареєстроване місце проживання: 

Країна: Україна 

Поштовий індекс:  

Місто, селище чи село: Київ / 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):Прокуратура автономної республіки Крим 
 

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):Перший заступник прокурора 
 
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується): 

Тип посади: Посада державної служби 



Категорія посади: [Не застосовується] 
 
Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України “Про 
запобігання корупції”?Генеральний прокурор України, його перший заступник або заступник, прокурор 
 
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 

3.   ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ 

Загальна інформація Місцезнаходження 

Вартість 

на дату 

набуття 

Вартість 

за 

останньою 

оцінкою 

Інформація щодо прав на об'єкт 

Вид об'єкта:Квартира Дата набуття 

права:07.07.2015 Загальна площа 

(м2):150,90 Реєстраційний номер: 

Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Країна:Україна Поштовий індекс: 

 Населений пункт:Київ / 

Україна Адреса: 

[Не відомо] [Не 

застосовується] 

Тип права: Інше право користуванняВідсоток, %: [Не 
застосовується]Інший тип: Місце реєстрациїВласник: Громадянин 

УкраїниПрізвище: ВалендюкІм'я: ЛарисаПо батькові: Пимонівна 

 

Вид об'єкта:Квартира Дата набуття 

права:29.01.1993 Загальна площа 

(м2):102,90 Реєстраційний номер: 

Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Країна:Україна Поштовий індекс: 

 Населений пункт:Вінниця / 
Вінницька Область / 

Україна Адреса: 

[Не відомо] [Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, 

%: 16,70Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо батькові: Сергійович 

4.   ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

5.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ) 



Загальна інформація Характеристика 

Вартість на 

дату набуття 

у власність, 

володіння чи 

користування 

Інформація щодо прав на майно 

Вид об'єкта:ІншеГодинник Дата набуття 

права:01.01.2009 Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Торгова марка:A.Lange&sohne Назва 

виробника:[Не застосовується] Опис 

майна:Наручний годинник Період набуття 

права на майно:01.01.2009  

[Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, 

%: 100Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Вид об'єкта:ІншеГодинник Дата набуття 

права:01.01.2012 Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Торгова марка:Roger Dubuis Назва 

виробника:[Не застосовується] Опис 

майна:Наручний годинник Період набуття 

права на майно:01.01.2012  

[Не відомо] Тип права: ВласністьВідсоток, 

%: 100,00Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

6.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

7.   ЦІННІ ПАПЕРИ 

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 

Джерело доходу Вид доходу 
Розмір 

(вартість) 
Інформація щодо права власності 

Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Прокуратура м. 
КиєваКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань: 2910019 Декларує:Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

Заробітна плата 
отримана за 

основним місцем 

210915 Тип 
права: ВласністьПрізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 



Джерело доходу Вид доходу 
Розмір 

(вартість) 
Інформація щодо права власності 

батькові: Сергійович роботи 

Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Прокуратура 
АРККод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань: 2911088 Декларує:Прізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

Заробітна плата 
отримана за 

основним місцем 

роботи 

73031 Тип 
права: ВласністьПрізвище: ВалендюкІм'я: ОлегПо 

батькові: Сергійович 

 

 

ФОРМА ЗМІН ЗА 2017 РІК 

1.   ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ 

Прізвище: Валендюк 

Ім'я: Олег 

По батькові (за наявності): Сергійович 

Податковий номер:  

Дата народження:  
 
Місце роботи: 

Місце роботи або проходження служби:Генеральна прокуратура України 
 

Займана посада:Заступник начальника управління 
 
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується): 



Тип посади: Посада державної служби 

Категорія посади: [Не застосовується] 

2.   ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ 
Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду. 

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, 
гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною 
професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, 
пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною 
платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються 
(надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму. 

Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) 
протягом року, перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного 
року.Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого 
подарунку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. 
Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у 
розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо. 

Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) 

Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНазва компанії: Генеральна прокуратура 

УкраїниІдентифікаційний код: 00034051 

Заробітна плата отримана за основним 

місцем роботи 

104977 

 

 



 


