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1.    ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Щорічна 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

(охоплює попередній рік)

2019

2.1.    ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище:  

ГОДУНОК

Ім'я:  

ЯРОСЛАВ

По батькові (за наявності):  

МИКОЛАЙОВИЧ

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]

Зареєстроване місце проживання:

Країна:  

Україна

Поштовий індекс:  

[Конфіденційна інформація] 

Місто, селище чи село:  

Бориспіль / Київська область / Україна

Тип:  

[Конфіденційна інформація]

Назва:  

[Конфіденційна інформація]
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Номер будинку:  

[Конфіденційна інформація]

Номер корпусу:  

[Конфіденційна інформація]

Номер квартири:  

[Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань
запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування:

Країна:  

Україна

Поштовий індекс:  

[Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село:  

Київ / Україна

Тип:  

[Конфіденційна інформація]

Назва:  

[Конфіденційна інформація]

Номер будинку:  

[Конфіденційна інформація]

Номер корпусу:  

[Конфіденційна інформація]

Номер квартири:  

[Конфіденційна інформація]

Місце роботи:

Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби):

Бориспільська міська рада

Займана посада (або посада, на яку претендуєте):

Секретар

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади:  

Посада в органах місцевого самоврядування

Категорія посади:  

четверта категорія
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Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище,

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

Посадова особа місцевого самоврядування, посада якої віднесена до першої-третьої категорій

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 належите 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

2.2.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Зв'язок із
суб'єктом

декларування
Прізвище, ім'я,

по батькові Громадянство Податковий
номер

Серія та номер
паспорта

громадянина
України або ID-

картка або
свідоцтво про
народження

Унікальний
номер запису в

Єдиному
державному

демографічному
реєстрі

дружина Прізвище:
Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна
Дата

народження:
[Конфіденційна

інформація]

Україна [Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]

дочка Прізвище:
Годунок

Ім'я: Анастасія
По батькові:
Ярославівна

Дата
народження:

[Конфіденційна
інформація]

Україна [Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]

син Прізвище:
Годунок

Ім'я: Захар
По батькові:
Ярославович

Дата
народження:

[Конфіденційна
інформація]

Україна [Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]
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Зв'язок із
суб'єктом

декларування
Прізвище, ім'я,

по батькові Громадянство Податковий
номер

Серія та номер
паспорта

громадянина
України або ID-

картка або
свідоцтво про
народження

Унікальний
номер запису в

Єдиному
державному

демографічному
реєстрі

дочка Прізвище:
Годунок

Ім'я: Соломія
По батькові:
Ярославівна

Дата
народження:

[Конфіденційна
інформація]

Україна [Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]

[Конфіденційна
інформація]

3.    ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Загальна інформація Місцезнаходження
Вартість на дату набуття
права або за останньою

грошовою оцінкою
Інформація щодо прав

на об'єкт

Вид об'єкта:
Земельна ділянка

 
Дата набуття права:

09.11.2005
 

Загальна площа (м2):
22300

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Засупоївка / Яготинський
район / Київська область /

Україна
 

Адреса:
[Конфіденційна

інформація]

[Не відомо] Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Вид об'єкта:
Земельна ділянка

 
Дата набуття права:

22.05.2007
 

Загальна площа (м2):
1000

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Яготин / Яготинський
район / Київська область /

Україна
 

Адреса:
[Конфіденційна

інформація]

[Член сім'ї не надав
інформацію]

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна
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Загальна інформація Місцезнаходження
Вартість на дату набуття
права або за останньою

грошовою оцінкою
Інформація щодо прав

на об'єкт

Вид об'єкта:
Земельна ділянка

 
Дата набуття права:

03.10.2011
 

Загальна площа (м2):
1000

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Бориспіль / Київська
область / Україна

 
Адреса:

[Конфіденційна
інформація]

94230 Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Вид об'єкта:
Квартира

 
Дата набуття права:

24.11.2010
 

Загальна площа (м2):
61,4

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Київ / Україна
 

Адреса:
[Конфіденційна

інформація]

112117 Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 50
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 50
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Вид об'єкта:
Квартира

 
Дата набуття права:

20.09.2005
 

Загальна площа (м2):
57
 

Реєстраційний номер
(кадастровий номер для

земельної ділянки):
[Конфіденційна

інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Київ / Україна
 

Адреса:
[Конфіденційна

інформація]

75000 Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна
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Загальна інформація Місцезнаходження
Вартість на дату набуття
права або за останньою

грошовою оцінкою
Інформація щодо прав

на об'єкт

Вид об'єкта:
Квартира

 
Дата набуття права:

16.02.2006
 

Загальна площа (м2):
56,70

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Київ / Україна
 

Адреса:
[Конфіденційна

інформація]

100000 Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Вид об'єкта:
Інше
АЗС

 
Дата набуття права:

01.11.2013
 

Загальна площа (м2):
136

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Бориспіль / Київська
область / Україна

 
Адреса:

[Конфіденційна
інформація]

52150 Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Вид об'єкта:
Квартира

 
Дата набуття права:

24.07.2015
 

Загальна площа (м2):
79,6

 
Реєстраційний номер

(кадастровий номер для
земельної ділянки):

[Конфіденційна
інформація]

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Бориспіль / Київська
область / Україна

 
Адреса:

[Конфіденційна
інформація]

145000 Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

4.    ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Загальна
інформація

Місцезнаходження
об'єкта

Зв'язок із суб'єктом
декларування

Інформація про
особу, якої
стосується

Права на земельну
ділянку, на якій
здійснюється
будівництво
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Загальна
інформація

Місцезнаходження
об'єкта

Зв'язок із суб'єктом
декларування

Інформація про
особу, якої
стосується

Права на земельну
ділянку, на якій
здійснюється
будівництво

Вид об'єкта:
Житловий будинок
Загальна площа

(м2):
60

Реєстраційний
номер:

[Конфіденційна
інформація]

 
Об'єкт

незавершеного
будівництва

 
Об'єкт, не прийнятий

в експлуатацію
 

Об'єкт, право
власності на який не

зареєстроване в
установленому

законом порядку
 

Країна:
Україна

 
Поштовий індекс:

[Конфіденційна
інформація]

 
Населений пункт:

Яготин / Яготинський
район / Київська
область / Україна

 
Адреса:

[Конфіденційна
інформація]

 
Кадастровий

номер:
[Конфіденційна

інформація]
 

 
Об'єкт

розташований на
земельній ділянці,

що належить
суб’єкту

декларування або
членам його сім’ї на

праві приватної
власності,

включаючи спільну
власність, або
переданий їм в

оренду чи на іншому
праві користування,

незалежно від
правових підстав

набуття такого права
 

Об'єкт повністю або
частково

побудований з
матеріалів чи за
кошти суб'єкта

декларування або
члена його сім'ї

Тип права:
Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові:
Петрівна

5.    ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

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

6.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Загальна інформація Характеристика

Вартість на дату набуття
у власність, володіння
чи користування або за
останньою грошовою

оцінкою

Інформація щодо прав
на майно

Вид майна:
Інше

Автобус
 

Дата набуття права:
13.07.2013

 
Ідентифікаційний номер

(VIN-код, номер шасі):
[Конфіденційна

інформація]
 

Марка:
БАЗ

 
Модель:
А079.14

 
Рік випуску:

2012
 

337500 Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна
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Загальна інформація Характеристика

Вартість на дату набуття
у власність, володіння
чи користування або за
останньою грошовою

оцінкою

Інформація щодо прав
на майно

Вид майна:
Інше

Автокран
 

Дата набуття права:
14.09.2007

 
Ідентифікаційний номер

(VIN-код, номер шасі):
[Конфіденційна

інформація]
 

Марка:
Краз

 
Модель:

65053
 

Рік випуску:
2007

 

[Не застосовується] Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Вид майна:
Автомобіль вантажний

 
Дата набуття права:

17.10.2014
 

Ідентифікаційний номер
(VIN-код, номер шасі):

[Конфіденційна
інформація]

 

Марка:
Маз

 
Модель:

5433
 

Рік випуску:
2002

 

[Не застосовується] Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Вид майна:
Автомобіль легковий

 
Дата набуття права:

28.12.2019
 

Ідентифікаційний номер
(VIN-код, номер шасі):

[Конфіденційна
інформація]

 

Марка:
volkswagen

 
Модель:

polo
 

Рік випуску:
2012

 

230000 Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

7.   ЦІННІ ПАПЕРИ

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

8.   КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт
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Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт

Найменування
юридичної особи:

Ікар - С
 

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських
формувань:

33587082
 

Організаційно-
правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації
головного офісу:

Україна
 

Дата придбання
майна (набуття

права):
[Член сім'ї не надав

інформацію]
 

300000 Не передано 100 Тип права:
Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові:
Петрівна
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Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт

Найменування
юридичної особи:
Бориспільавтотранс

 
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських
формувань:

35652100
 

Організаційно-
правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації
головного офісу:

Україна
 

Дата придбання
майна (набуття

права):
28.01.2008

 

25750 Не передано 50 Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 50
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові:
Петрівна

Тип права:
Власність

Громадянин України
Прізвище: Доброво

льський
Ім'я: Олег

По батькові:
Валерійович

Дата
народження: [Конфі

денційна
інформація]
Податковий

номер: [Конфіденцій
на інформація]
Зареєстроване

місце
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Найменування
юридичної особи:

СП Дабл -Ч
 

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських
формувань:

22937575
 

Організаційно-
правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації
головного офісу:

Україна
 

Дата придбання
майна (набуття

права):

1000 Не передано 20 Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 20
Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 20
Громадянин України
Прізвище: Корнісев

ич
Ім'я: Сергій

По батькові:
Володимирович

Дата
народження: [Конфі

денційна
інформація]
Податковий

номер: [Конфіденцій
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Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт

05.08.2019
 

на інформація]
Зареєстроване

місце
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 30
Громадянин України
Прізвище: Бишевец

ь
Ім'я: Володимир

По батькові:
Степанович

Дата
народження: [Конфі

денційна
інформація]
Податковий

номер: [Конфіденцій
на інформація]
Зареєстроване

місце
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 30
Іноземний

громадянин
Повне ім'я

(англійською): Cher
tcov

Повне ім'я
(українською): Черт

ков
Дата

народження: [Конфі
денційна

інформація]
Ідентифікаційний

номер: [Конфіденцій
на інформація]

Місце проживання
(англійською): [Кон

фіденційна
інформація]
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Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт

Місце проживання
(українською): [Кон

фіденційна
інформація]

Найменування
юридичної особи:

Парк Транс Буд
 

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських
формувань:

40293204
 

Організаційно-
правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації
головного офісу:

Україна
 

Дата придбання
майна (набуття

права):
18.01.2017

 

120 Не передано 12 Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 12
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові:
Петрівна

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 88
Громадянин України
Прізвище: Щербак

Ім'я: Наталія
По батькові:

Вікторівна
Дата

народження: [Конфі
денційна

інформація]
Податковий

номер: [Конфіденцій
на інформація]
Зареєстроване

місце
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфі

денційна
інформація]
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Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт

Найменування
юридичної особи:

ТК СВ Транс
 

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських
формувань:

34536416
 

Організаційно-
правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації
головного офісу:

Україна
 

Дата придбання
майна (набуття

права):
12.09.2006

 

18750 Не передано 50 Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 50
Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 50
Громадянин України
Прізвище: Женжера

Ім'я: Олександр
По батькові:
Михайлович

Дата
народження: [Конфі

денційна
інформація]
Податковий

номер: [Конфіденцій
на інформація]
Зареєстроване

місце
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфі

денційна
інформація]
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Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт

Найменування
юридичної особи:

Нафтогаз -
Енергоресурси

 
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських
формувань:

39372680
 

Організаційно-
правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації
головного офісу:

Україна
 

Дата придбання
майна (набуття

права):
01.09.2014

 

52150 Не передано 50 Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 50
Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 50
Юридична особа,
зареєстрована в

Україні
Найменування: ОЛ

ЕНЕРГО
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 387499
14
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Загальна
інформація

Вартість у
грошовому
вираженні

Інформація про
передачу

корпоративних
прав в управління

% від загального
капіталу

Інформація про
права на об'єкт

Найменування
юридичної особи:
Козачок - Бориспіль

 
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських
формувань:

36359599
 

Організаційно-
правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації
головного офісу:

Україна
 

Дата придбання
майна (набуття

права):
18.02.2009

 

6050 Не передано 10 Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 10
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові:
Петрівна

Тип права: Спільна
власність

Відсоток, %: 90
Громадянин України
Прізвище: Жуковськ

ий
Ім'я: Віктор

По батькові:
Мечеславович

Дата
народження: [Конфі

денційна
інформація]
Податковий

номер: [Конфіденцій
на інформація]
Зареєстроване

місце
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

Місце фактичного
проживання: [Конфі

денційна
інформація]

9.   ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ТРАСТИ АБО ІНШІ ПОДІБНІ ПРАВОВІ УТВОРЕННЯ, КІНЦЕВИМ
БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ
АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї

Юридична особа Адреса та контакти юридичної
особи

Інформація про особу, якої
стосується
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Юридична особа Адреса та контакти юридичної
особи

Інформація про особу, якої
стосується

Найменування:
Товариство

 
Код в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та

громадських формувань:
33587082

 
Організаційно-правова форма:

Товариство
 

Країна реєстрації головного
офісу:
Україна

 

Телефон:
+380664034550

 
Факс:

+380459565560
 

Адреса електронної пошти (e-
mail):

asiagod05@gmail.com
 

Адреса юридичної особи:
Місто Бориспіль, вулиця
Володимира Момота 42а

 

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна

10.   НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

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

11.   ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація про особу,
якої стосується

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Яготинськ

ий Райагротехсервіс
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 13724194

Дохід від надання майна в
оренду

6968 Прізвище: ГОДУНОК
Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: ВИКОНА

ВЧИЙ КОМІТЕТ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 33003375

Заробітна плата отримана
за основним місцем

роботи

552123 Прізвище: ГОДУНОК
Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
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Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація про особу,
якої стосується

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Агенція

Іріс
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 36628943

Дохід від надання майна в
оренду

12000 дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Автосерві

с
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 30497614

Дохід від надання майна в
оренду

8880 дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Тов

Яготинський
райагротехсервіс
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 13724194

Благодійна допомога 2690 Прізвище: ГОДУНОК
Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Київський

міський центр по
нарахуванню та

здійсненню соціальних
виплат

Код в Єдиному
державному реєстрі

юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 22886300

Інше: Державна та
соціальна матеріальна

допомога

25970 дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна
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Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація про особу,
якої стосується

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Виконавч
ий комітет Бориспільської

міської ради
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 33003375

Інше: Державна та
соціальна матеріальна

допомога

10117 Прізвище: ГОДУНОК
Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Універса

лбанк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 21133352

Проценти 9500 дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Приватба

нк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 14360570

Проценти 27154 дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Укргазбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 23697280

Проценти 39347 дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна
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Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація про особу,
якої стосується

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Ощадбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 00032129

Проценти 40489 дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові: Петрівна

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Укргазбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 00032129

Проценти 18200 Прізвище: ГОДУНОК
Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Ощадбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 00032129

Проценти 56858 Прізвище: ГОДУНОК
Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

Джерело доходу:
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Приватба

нк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 14360570

Проценти 18356 Прізвище: ГОДУНОК
Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

12.   ГРОШОВІ АКТИВИ
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Установа, в якій відкриті
такі рахунки або до якої

зроблені відповідні
внески, або фізична

особа

Вид активу Розмір активу Інформація щодо права
на об'єкт

Установа, в якій відкриті
такі рахунки або до якої

зроблені відповідні
внески, або фізична

особа

Вид активу Розмір активу Інформація щодо права
на об'єкт

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Приватба

нк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 14360570

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

213000
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: приватба

нк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 14360570

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

163000
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Приватба

нк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 14360570

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

6568
Валюта:

USD

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Приватба

нк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 14360570

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

5002
Валюта:

USD

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]
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Установа, в якій відкриті
такі рахунки або до якої

зроблені відповідні
внески, або фізична

особа

Вид активу Розмір активу Інформація щодо права
на об'єкт

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Укргазбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 23697280

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

200178
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Укргазбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 23697280

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

100000
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Укргазбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 23697280

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

5007
Валюта:

USD

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Укргазбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 23697280

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

10000
Валюта:

USD

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]
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Установа, в якій відкриті
такі рахунки або до якої

зроблені відповідні
внески, або фізична

особа

Вид активу Розмір активу Інформація щодо права
на об'єкт

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Ощадбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 00032129

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

284115
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Ощадбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 00032129

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

358490
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Ощадбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 00032129

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

4083
Валюта:

EUR

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Ощадбан

к
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 00032129

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

5457
Валюта:

USD

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]
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Установа, в якій відкриті
такі рахунки або до якої

зроблені відповідні
внески, або фізична

особа

Вид активу Розмір активу Інформація щодо права
на об'єкт

Інша юридична особа
Юридична особа,

зареєстрована в Україні
Найменування: Універса

лбанк
Код в Єдиному

державному реєстрі
юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та
громадських

формувань: 21133352

Кошти, розміщені на
банківських рахунках

60000
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

[Не застосовується] Готівкові кошти 240000
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

[Не застосовується] Готівкові кошти 20000
Валюта:

USD

Тип права: Власність
Прізвище: ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код:

[Конфіденційна
інформація]

[Не застосовується] Готівкові кошти 430000
Валюта:

UAH

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

[Не застосовується] Готівкові кошти 25000
Валюта:

USD

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна

[Не застосовується] Готівкові кошти 3500
Валюта:

EUR

Тип права: Власність
дружина

Прізвище: Годунок
Ім'я: Надія

По батькові: Петрівна
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12.1.   БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, У ЯКИХ ВІДКРИТО РАХУНКИ
СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї

Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка має право

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Ощадбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Ощ
адбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 000321
29

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]
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Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка має право

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Ощадбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Ощ
адбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 000321
29

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]
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Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка має право

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Укргазбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Укрг
азбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 236972
80

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Укргазбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Укрг
азбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 236972
80

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування: при
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

син
Прізвище: Годунок

Ім'я: Захар
По батькові:
Ярославович

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

дочка
Прізвище: Годунок

Ім'я: Анастасія
По батькові:
Ярославівна
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Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка має право

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Ощадбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Ощ
адбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 000321
29

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Ощадбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Ощ
адбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 000321
29

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна
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Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка має право

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Укргазбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Укрг
азбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 236972
80

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Укргазбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Укрг
азбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 236972
80

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:

Універсалбанк
Тип рахунку:

[Конфіденційна
інформація]

Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Унів
ерсалбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 211333
52

дружина
Прізвище: Годунок

Ім'я: Надія
По батькові:

Петрівна

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:
Приватбанк

Тип рахунку:
[Конфіденційна

інформація]
Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: При
ватбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]
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Загальна
інформація

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка має право

розпоряджатися
таким рахунком або

має доступ до
індивідуального

банківського сейфу
(комірки)

Інформація про
фізичну або

юридичну особу,
яка відкрила

рахунок на ім’я
суб’єкта

декларування або
членів його сім’ї

Установа, в якій
відкрито такі
рахунки або

зберігаються кошти
чи інше майно

Інформація щодо
особи, якої
стосується

Найменування
банку або іншої

фінансової
установи:

Універсалбанк
Тип рахунку:

[Конфіденційна
інформація]

Номер рахунку:
[Конфіденційна

інформація]

[Не застосовується] [Не застосовується] Найменування: Унів
ерсалбанк

Код в Єдиному
державному

реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 211333
52

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний

код: [Конфіденційна
інформація]

13.   ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Загальна
інформація

Особа, на користь
якої виникло
зобов'язання

Розмір
Інформація щодо

поручителів та
майнового

забезпечення

Інформація про
особу, якої
стосується

Вид зобов'язання:
Отримані кредити
Дата виникнення:

23.08.2019
Залишок позики
(кредиту) станом
на кінець звітного

періоду: 39700
Розмір сплачених
коштів у рахунок

основної суми
позики (кредиту):

27053
Розмір сплачених

відсотків за
позикою

(кредитом): 13692

Юридична особа,
зареєстрована в

Україні
Найменування: При

ватбанк
Код в Єдиному

державному
реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб

– підприємців та
громадських

формувань: 143605
70

Розмір:
50000

Валюта:
UAH

Прізвище:
ГОДУНОК

Ім'я: ЯРОСЛАВ
По батькові:

МИКОЛАЙОВИЧ

14.   ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

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

15.    РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі
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16.   ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ

Найменування організації Організаційно-правова форма
Код в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань
Пора Київщини

 
Громадське об’єднання 33768864

Комітет боротьби з соціальним злом
та підвищенням якості

 

Благодійна організація 33600773

 
Членство в органах організацій.

Найменування
організації

Організаційно-правова
форма

Код в Єдиному
державному реєстрі

юридичних осіб,
фізичних осіб –
підприємців та

громадських формувань

Назва та тип органу

БМО Народний Контроль
 

Громадське об’єднання 33415901 Назва органу:
Рада

 
Тип органу:

Ревізійні органи
 

Документ підписано:

ГОДУНОК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ


