
Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр-т Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044 телефон (056) 718-13-22

.03.2020 № 19-/^-^вих-20 Тарновський А.
foi+request-65617-
62af64cc9@dostup.pravda.com.ua

запит надається копія декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Нестеренко О.А. за 
2013 рік.

На Ваш інформаційний

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру Нестеренко О.А. за 2013 рік на 9 стор.

В.о. начальника відділу організації прийому 
громадян, розгляду звернень та запитів О. Андреева

«'

mailto:xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


І

F:

Додаток 
і; до Закоїр" України 
''Про засади 5<!Ьо6Іпінпй 
" і протидії корупції" 
від 7 квітня 201 і року 

; . №32{)6~Vi

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
' за 20 й... рік

Розділ L Загальні' підомості

... .......        ;............      у .... -
_ : у 'м'й, по.батьксаі, реєстраційний номер обпі^ової картки платника подзтйшсерія та номер паспорта громадянина України - д&клзрзнтзі 
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'Лісце проживання;

(поі.итозий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер, бу/.ргінку;.корпусу7тертири доклзрзита)
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Члєпй сім і декларанта;-

Прі38йщ0,-{міи^ал’й

}Д_’ЄСТраДіг1НИЙ МСР,<£Р ОСЛІКО'
І платника псдаткіе-' се-

І та йомер паспорта гос-мздячи
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Розділ IL Відомості про ДбХОЙИ

А Одйрх,нараховані) 3 ус!*'дч:орел в Укоа'і'ні і

-і-'-М. і

21.

Cy.vi б'дсрханогс (иарахсаано'о)

декларанта членів ViM'i

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч,. _т

заробітнашлата, інші виплати та винагороди, нараховані 
(вйияачені) декларанту ' ВІдвовідної ДО' умов трудового^ 
абої' чцив ія ьн о-п равовогот іідрровдру . (крім у,., виплагп, 
ЗЭ^IlOЧQ,HIIXynOЗeЦ!Я^7,8)

дохід .від Ві4кладаць!{ої, ксуг.азсї і творчо'!' діяльності, 
'•.д, 11101 'Практики і,сто>длрської ’’з суддівсько 
праіггихи 13 спорту

6

у І !► ‘ С1110 ь-ІЛ> ч; >0 «.^1 13'4 XO'^os.-'/

а. авторська аинагорода, інші доходи від реалізації 
і майнових прав інтелектуальної’ власності 

J

9. і дивіденди, проценти 

10. і матеріальна допомога 

12І

’1 дарунки, призи, еиграшіі

₽допомога по без робітт юі

13 аліменти

14.

15.

т спадщина ■

c'pdxoai виплати, страхові відшкодування, викупні іі. 
с>ми та пенсійні виплати, ідо ■’ппзчені декларанту за 
договором страхування, недержавного пеиеійнбго,ї ■ ■ 

■ забезпечення та пенсійно > ад’аду ■ ■ ■

16. і дохід від відчуження рухс с ta ^^ppyxoмoro, Майна

17, дохід від провадження підприсмницької та незалежибї 
І професійної діяльності

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних: 
прав ■

дохід від передачі в орендуДстрокове володіння та/або 
користування) майна

2Q. інші види доходів (не зазначен! у позиціях 6~19) F
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Б. Одержані (на|хахайэн|) .' джерел ju «Ж/ омл У сраіни декларанти?..

- ЭМИ і ,

■’У г д<_ <од.

Ч7:енагуіи сім’ї декларант-

РСЗ«ІО до

f {^-іьзии > р/аьг

t
1
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сгге<г5 (ф^інз. адреса)

і і
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24.

J-

25.

28.

44 •

оренду чи 

на інше право ? 

користування ,

придбання 

у власність

Розділ 111. Відомості про нерухоме майко

А, Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта 
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

- --' ^4440
4'4ітгд4-.і

І
Загапы-а плоца

(«в. м5

4І '•< , 4-;.-Т

Квартири

23. . Земельн' Ділянки

і .Житлові будинки

4

28. ■ Інше нерухоме
і майно

Садовййддачний) Діт- іг 
будинок

■ 4 дїтщ -

.......

- ,

; -4
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Б, Майно, що перебуває у власності,- е оренді чи на іншому правккориотування 
членів сім'ї декларанта

Пєрел5к.об''єктЬз

.і

Земельні ділянки

'-<ЙТЛССІ судинк’і

І

Квартири

і

І

Садовий (дачнййі' 
будинок

Ійше нерухоме Kt 
майно

t



Розділ IV, Відомості про транспортні засоби

А. Tpsi- с-іортні ^атсои що пер; j е-ііоть у влаї -е-т з оренді чи нт .ншому Пртгч користування 
дестаранта, та В/,трати дскларан-а на ік придбан.чя (користуеачня)

Чг Мір- ґ’^одель

ТрагС'*"‘''Л ' з Д’" і см, пстулнкч РіН

С/^3 «м~рат (грь) нй

і СГе-Д'

дs^’nї•г
рр'. <;><.)! І .я і

уРРПСИіСЗЬ

40

35, ■<^іABTOMCo.j
<4 легкові

41

35 АвтсмобілІІ 
вантажні 
(спеиіапі-ні)

42.
.. і .

33.

*Г J

38. Повітряні судна

.Ot CM)

чсрлсч =г^нкл

44

38,
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Б. Транспортні засоби, ще героЬуаають у аласносгі. в оренді чи на іншому праві 
корисіування членів сім'ї декларанта

^’арка/мс^елЦ:л

(СУ екз циліндрів двигун? цб см 

йОТул<НІСТЬ ДВИГуКЙ- >чВі. ДСВЛЛЫЗ. vM)

Рік випуску

<0. Автомобілі ПеГкОВ!

Автомобз'і в -н’а.’кні
(спеціальн J

І Водні засобі'

Повітряні слдна

Ж

І

•в?
R.

і'
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48.
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•' Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи'

45.

А, Вклади у санках, цінні папери та інші зюибй, нщ перебувають у власностіі 
декларанта, та витрати деіїларанта на придбачня таких активів (грн)

і
= ч ■ ■
і Перелй ■ Уо.сгз / ‘і >’С^ і 1

; Сума коштів на рахунках у банках та інших
і

вкладених у звітному році'

Номінальна вартість щнних папер.к, ут. ч.; 

гридбачух у звітному році і

49. ! Розмір, внесків до статутного укладеного) 
капіталу товариства, підприойства,

; організації, у т. ч,:

50. ;■ ВіШенйху звітному році .. і......

54, уД

55, ; Ні

56, і Уі

57. .,! пс

58. 1 ПС

59. і інь

51;

52

53.

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

Пере/і^к Усього ' у тому числі за'йрдОйи

;Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установах

І.і
І

'.... І..
Розмір внесків до статутного (складеного} і 
капіталу товариства, підприємства, і
організації і

Номінальна вартість цінних паперів

;8о. ! ДоЕ

і 61, І Hex

62. і Утр

63, Пог;

64. j Пог? 
(кре.

За



Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А Оіпзксс.о езбоь нззннн дсдіарат“а 'о нд’ .’ого идтраіи хірнс

f Д с 4 і'О'Л

Добро.-ііпьно Гірачук-! ІгС

г<дг| з зьк ПС‘до. "'одс*»' чннч

■’О,-. Ц з < У!г. е- J.C, РО'. Іс’Ч 'Н '''Д/ >

. л-,а„" ь Z де '

Педисння суми процентіе за пазн.л-з 
Ійредитом Д'і-ту іуІТД

ІНМ'І не ЗСЗІ.аНСНі У ро?Д'',.,х Р;-,'/ СНТраіИ

. •' здесь :оТч,В 'З-е-ня ЧГ..,Н 3. СТ'З дечнсрсві^ І'СЧ)

’ Ї Т‘ 'Л .3 Т '■=. і РРР.. км3''’CO>^v::

ЦССЗ'"'' (ІС-5Є С'’Р''л\ з .П«

гіедер'кавкє пенсійне забе^

. .h>. "хіЗьа-іЄ“Є‘а г'3',с,,''3 с h.-V манга

3. ; <; ас Ю' V су% я позны у с . >

4, ’^0 ''JJ з 'І ( Д^Ь'Е "'■з по
Ч'радитсо.і

Засвідчую правильність оазнзуриих у цій Декларації аДсмо-с-гейт

Дїогі/Д,

др/ •

в


