






4 

заборон відчуження об'єктів нерухомого майна власником зазначеного об'єкта 
нерухомості є член його сім'ї (дружина). 

Крім того, при внесенні відомостей щодо інших об'єктів нерухомого 
майна, відображених у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", суб'єкт декларування 
не заповнив поле "Інформація щодо права власності". 

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації 
зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту 
декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи 
спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві 
користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте 
таке право. Такі відомості включають, зокрема: 

дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття 
майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату 
набуття його у власність, володіння або користування. 

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" 
не зазначив інформацію щодо права користування об'єктом нерухомого майна, 
зазначеним у розділі 2.1 "Інформація, про суб'єкта декларування", невірно 
зазначив інформацію про власника об'єкта нерухомого майна, а також 
не зазначив інформацію щодо прав на відображені об'єкти нерухомого майна, 
чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону. 

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно -транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про транспортні 
засоби "Вольво S80", дата набуття права 12.10.2008, ідентифікаційний номер , 
"Фольксваген Multivan", дата набуття права 14.10.2013, ідентифікаційний номер 
, "Лексус RX 350", дата набуття права 21.07.2008. 

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС та наданих 
суб'єктом декларування копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 
дата набуття транспортного засобу VOLVO S80 -02.04.2008, ідентифікаційний 
номер , дата набуття транспортного засобу VOLKSWAGEN MULTIVAN 
-14.02.2014, ідентифікаційний номер , дата набуття транспортного засобу 
LEXUS RX 350-18.04.2007. 

Крім того, при внесенні відомостей щодо транспортних засобів 
VOLKSWAGEN MULTIVAN та LEXUS RX 350 суб'єкт декларування не 
заповнив поле "Інформація щодо права власності". 

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній 
станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про 
цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 1 ОО мінімальних заробітних плат, 
встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або 
членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної 
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власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми 
правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: 

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його 
у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття 
у власність, володіння або користування; 

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного 
номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні 
машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості. 

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно -
транспортні засоби" декларації невірно відобразив відомості про дату набуття 
права власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів, а також 
не зазначив інформацію щодо прав на зазначені транспортні засоби, 
чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону. 

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про наявність 
у члена сім'ї корпоративних прав компанії, що зареєстрована за кордоном, 
вартість у грошовому вираженні - 2,00 грн, 1 ОО відсотків від загального капіталу. 

Відповідно до наданих пояснень та копій підтвердних документів, 
корпоративні права дружина суб'єкта декларування отримала на підставі акта 
дарування. Відповідно до кош1 акта дарування член сім'ї отримала 
1 ОО випущених акцій компанії, без номінальної вартості, що становлять 
1 ОО відсотків випущеного акціонерного капіталу компанії. 

Крім того, при заповнені відомостей щодо наявних корпоративних прав 
суб'єкт декларування невірно зазначив назву та ідентифікаційний номер 
компанії. Відповідно до декларації найменування юридичної особи: "Легал 
и ИТ консултинг ЛТД", англійською мовою: "Legal & ІТ consulting LTD", 
ідентифікаційний номер - , однак згідно з наданою копією акта дарування 
найменування юридичної особи англійською мовою: "ТОМ LEGAL & ІТ 
CONSULTING LTD", ідентифікаційний номер . 

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації 
зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту 
декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного 

суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного 

державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному 

(складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому 

. .

та вщсотковому вираженю. 
Таким чином, суб'єкт декларування невірно зазначив інформацію щодо 

найменування юридичної особи, а також вартість у грошовому вираженні, 
чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону. 


















