
АВТОБІОГРАФІЯ 
Прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);

Продан Оксана Петрівна.

Число, місяць, рік і місце народження:

Громадянство: громадянин України.

Час проживання на території України: безперервно проживаю на території 
України протягом останніх 23 років.

Відомості про освіту: Освіта вища. У 1996 році закінчила Чернівецький 
державний (національний) університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». 
У 2002 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 
за спеціальністю «Правознавство».

Відомості про трудову діяльність:
1996 ”  2003 рр. -  ЗАТ «Укртранс-Чернівці», економіст.
2000 -  2005 рр. -  сертифікований аудитор.
2002 -  2012 рр. -  підприємець.
2003 -  2004 рр. -  ТОВ «СП Транс», директор.
2004 ~ 2012 рр. -  ЗАТ «Укртранс-Чернівці», заступник директора.
2008 -  2012 рр. ~ адвокат.
2012 р. “  дотепер -  Верховна Рада України 7 скликання, народний депутат 

України.

Відомості про посаду (заняття), місце роботи: народний депутат України, 
перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової 
та митної політики. Верховної Ради України.

Відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах):
2005 р. -  виконавчий директор Чернівецького міського центру захисту 

приватних підприємців і підприємств малого бізнесу.
2005-2008 рр. -  член Громадської ради при Державній митній службі 

України, секретар Ради імпортерів при Кабінеті Міністрів України.
2005-2006 рр. -  заступник голови Ради з питань зовнішньоекономічної 

діяльності при Кабінеті Міністрів України.
2007 -  2012 рр. -  суддя Третейського суду при Всеукраїнській громадській 

організації «Асоціація спеціалістів в аграрній сфері «Третейська ініціатива».
2008 -  2012 рр. -  заступник Голови Експертної ради при Комітеті Верховної 

Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, 
член Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової 
та митної політики.

2008-2010 рр. -  Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.
2010 р. -  одна з організаторів «Податкового майдану».
2010 р. і дотепер -  Голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього 

бізнесу «ФОРТЕЦЯ».



Партійність: Безпартійна.

Склад сім’ї:
- чоловік -  продан Василь Сафронович;
- донька -  Продан Ірина Василівна;
- донька -  Продан Марина Василівна.

Адреса місця проживання: 

Контактний номер телефону:

Відомості про наявність чи відсутність судимості: Судимості не маю.

«14» вересня 2014 року Продан О.П.
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ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
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Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта ч л е н ів  С ІМ  І

5.

6.

7.

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

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) 
деісларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового 
договору (крім виплат, зазначета у  позиціях 7, 8)__________________

дохід від виїаіадацькоУ, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

(назва закладу , установи  тощ о, в яки х  одерж ан о  (нараховано) зазн ачен і у  ціП позиц ії доходи )

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав 
інтелектуальної власності

9:

10,
11.

12.

13.

14.

15.

16. 

П. 

18.

19.

20.

дивіденди, проценти

матеріальна допомога

дарунки, призи, виграші

допомога по безробіттю

аліменти

спадщина

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні 
виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, 
недерлшвного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу_______

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

дохід від провадл<ення підприємницької та незалежної 
професійної діяльності

дохід від відчуження цінних паперів та  корпоративних прав

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користу
вання) майна

інші види доходів (не зазначені у  позт рях 6-19)



Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Н а з в а  к р а їн и
Розмір доходу

в іноземній валюті перерахованого у  гривні

-----------------

—

--------------

21.

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

Н а зв а  к р а їн и
Розмір доходу

в іноземній валюті перерахованого у гривні

------

------------- ------—

■— —̂ --------•

______

—

22.



Розділ III. Відомості про нерухоме майно

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

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта 
(країна, адреса)

Загальна 
площ а (кв. м)

С ум а витрат {гри) на

придбання 
у власність

оренду чи на 
інш е право 

користування

Земельні ділянки

~ ■ "■

Житлові будинки

— -

— ’

Квартири

Садовий(дачний) 
будинок '

----------------------------

Гаражі
'

Інше нерухоме 
майно

—----------

23.

24.

25.

26.

27.

28.


