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1.   ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ

Прізвище:  

МОТРИЧ

Ім'я:  

АНТОН

По батькові (за наявності):  

СЕРГІЙОВИЧ

Податковий номер:  

[Конфіденційна інформація]

Серія та номер паспорта

громадянина України (ID-

картка):  

[Конфіденційна інформація]

Унікальний номер запису в

Єдиному державному

демографічному реєстрі:  

[Конфіденційна інформація]

Дата народження:  

[Конфіденційна інформація]

Місце роботи:

Місце роботи або проходження служби:

Бориспільська районна рада Київської області

Займана посада:

керуючий справами

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади:  

Посада в органах місцевого самоврядування

Категорія посади:  

п'ята категорія

Чи відноситесь Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище,

відповідно до статті 50 Закону України “Про запобігання корупції”?

Ні
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Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком,

затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?

Так

Чи відноситесь Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України “Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”?

Ні

2.   ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Дата отримання доходу
(набуття у власність) Вид доходу Розмір (вартість) Інформація про джерело

25.06.2020 Дохід від відчуження
рухомого майна (крім

цінних паперів та
корпоративних прав)

100000 Джерело: Покупець
Громадянин України

Прізвище: Бойко
Ім'я: Інна

По батькові: Вікторівна
Дата

нарождення: [Конфіденці
йна інформація]

Податковий
номер: [Конфіденційна

інформація]
Зареєстроване місце

проживання: [Конфіденці
йна інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфіденці

йна інформація]

3.   ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

4.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Загальна
інформація Характеристика

Вартість на дату
набуття у
власність,

володіння чи
користування

Вартість за
останньою

грошовою оцінкою
Інформація про

джерело
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Загальна
інформація Характеристика

Вартість на дату
набуття у
власність,

володіння чи
користування

Вартість за
останньою

грошовою оцінкою
Інформація про

джерело

Вид майна:
Автомобіль легковий

 
Дата придбання:

25.06.2020
 

Ідентифікаційний
номер (VIN-код,

номер шасі):
[Конфіденційна

інформація]

Марка:
HONDA

 
Модель:
ACCORD

 
Рік випуску:

2013
 

100000 [Не застосовується] Джерело: Продавец
ь

Громадянин України
Прізвище: Бойко

Ім'я: Інна
По батькові:

Вікторівна
Дата

нарождення: [Конфі
денційна

інформація]
Податковий

номер: [Конфіденцій
на інформація]
Зареєстроване

місце
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

5.   ЦІННІ ПАПЕРИ

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

6.   КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

7.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

8.   НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

9.   ВИДАТКИ
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Вид видатку
Предмет

правочину, який
спричинив видаток

Країна, у якій було
здійснено видаток Розмір видатку Дата здійсненняння

видаткуВид видатку
Предмет

правочину, який
спричинив видаток

Країна, у якій було
здійснено видаток Розмір видатку Дата здійсненняння

видатку

Придбання Рухоме майно Україна 100000 25.06.2020

Документ підписано:

МОТРИЧ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ


