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Ш ановний Андрію!

Комунальне підприємство «Харківська дирекція будівництва метрополітену» 
на Ваш запит від 30.03.2017 стосовно надання публічної інформації в межах своєї 
компетенції повідомляє наступне.

Статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до 
інформації забезпечується шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на 
інформацію.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» направляємо на Вашу адресу копію Декларації за 2015 рік директора 
підприємства Линник Н.В. на 9 аркушах.

При цьому зазначаємо, що декларація директора надана у відповідності до 
Закону України №  1700-УІІ «Про запобігання корупції» - Зазначені у декларації 
відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або 
серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати 
народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, 
місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, 
населеного пункту, де знаходиться об'єкт), є інформацією з обмеженим 
доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі. Обмеженню 
доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить 
інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, 
доступ до якої необмежений.

Н.В. Линник

Вик.
(057) 731-62-64



Додаток  
до Закону України 

"Про засади запобігання 
і протидії корупції" 

від 7 квітня 2011 року 
№ 3 2 0 6 -VI

ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов^дзання фінансового характеру
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Розділ II. В ідомості про доходи

А Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доколи
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член* сім'ї

5 Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т ч '/4 $  Щ О і іщ о М
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)

г

Є оЖ ( Ч
7. дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської 
практики із спорту

'
{нжл»м ииаду. усімиови шшо, в нкия одержимо (мереяоеено) оеомемеиі у дій гкоицм дояоди)

8 авторська винагорода, інші доходи від реалізації 
майнових прав інтелектуальної власності — ■—

9. дивіденди, проценти — .—

10. матеріальна допомога — —

11. дарунки, призи, виграші — —

12. допомога по безробіттю —

13 аліменти —

14 спадщина

15 страхові виплати, страхові відшкодування, викупні 
суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 
договором страхування, недержавного пенсійного 
забезпечення та пенсійного вкладу

* #6 ієн,І
16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17 дохід від провадження підприємницької та незалежної . 
професійної діяльності

_

18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних 
прав

— —

19 дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або 
користування)майна

20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)
--------  . . .
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Розділ V. В ідом ості про вклади у банках, ц інн і папери та інш і активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

45. Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах, у т. ч.:

-—

46 вкладених у звітному році ___

47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

48 придбаних у звітному році

49 Розмір внесків до статутного (складеного) 
капіталу товариства, підприємства, 
організації, у т. ч.:

60. внесених у звітному році ' -  _

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності
членів сім'ї декларанта (грн)

П срол і* Усього у тому числі за кордоном

51 Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах

----

52 Номінальна вартість цінних паперів ----

63 Розмір внесків до статутного (складеного) 
капіталу товариства, підприємства, 
організації

___

... „ ... ..... ........

»
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Розділ VI. В ідомості про ф інансові зо бов ’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

П ерелік ф інансове» ж Ь ов 'ятань Усього у тому числ і за кордоном

54 Добровільне страхування

56 Недержавне пенсійне забезпечення *

56 Утримання зазначеного у розділах III—V майна

57. Погашення основної суми позики (кредиту)

58. Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом)

- ................ - ............. - ...................

59. Інші не зазначені у розділах IIІ—V витрати

Б. Фінансові зобов'язання членів сім "і декларанта (грн)

П ерелік ф інансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном

60 Добровільне страхування

61 Недержавне пенсійне забезпечення
г

62 Утримання зазначеного у розділах III—V майна

63. Погашення основної суми позики (кредиту)

64. Погашення суми процентів за позикою 
(кредитом)

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

■ М -' *>/Гр


