
   
 
 

 Оприлюднення декларацій 
про доходи 

 
                                                              Повідомлення 
 Відповідно до законодавства України міський голова І.Крижановський подав 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік. 
 Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу становить -138902 грн., у 

тому числі заробітна плата -138878 грн., новорічний подарунок -24 грн., витрати на 

погашення основної суми кредиту склали 1503 грн., погашення суми процентів за 

кредитом -540 грн. 
Доходи членів сім`ї – 53340 грн., у тому числі заробітна плата – 53316 грн., 
новорічний подарунок 24 грн. 
 І.Крижановському належить житловий будинок площею 220 кв.м.,  земельна 

ділянка площею 800 кв. м.. Він володіє автомобілем „ Шевроле-Такума ” 2005 року 

випуску (об`єм двигуна – 1600 кв. см )., а також гаражем 24 кв.м. 
 Члени сім`ї володіють квартирою площею 50 кв.м., земельною ділянкою -34 кв. м. 

(аренда). Є власником автомобіля ” SsangYong Rexton ” 2007 року випуску (об`єм двигуна 

– 2700 кв. см)., витрати на добровільне страхування -230 грн. 
 Витрати  декларанта та членів його сім`ї на утримання майна  складають 8900 грн. 
 
 

Повідомлення 
 Відповідно до законодавства України секретар міської ради Н.Адамович подала 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік. 
 Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу становить 84153 грн., у тому 

числі заробітна плата -64230 грн., пенсія 19588 грн., дарунок – 26 грн., інщі види доходів- 
309 грн.  
           Н.Адамович належить земельна ділянка площею 15000 кв.м. та житловий будинок 

площею 120 кв. м. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 

складає 24000 грн. 
Доходи членів сім`ї – 65967 грн., у тому числі заробітна плата – 59732 грн. інщі види 

доходів- 6235 грн,. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 

складає 10000 грн. 
 
 
 

Повідомлення 
 Відповідно до законодавства України заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів А.Заруцький подав декларацію про майно, доходи, витрати 

і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік. 
 Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу становить 133730,78 грн., у 

тому числі заробітна плата 133730,78 грн. Доходи членів сім`ї – 102338,39 грн., у тому 

числі заробітна плата – 102338,39 грн. 
 А.Заруцькому належить частка квартири площею 49,6 кв. м., житловий будинок 

площею 66,7 кв.м., гараж площею 30 кв.м. 
 Члени сім`ї володіють часткою квартири площею 49,6 кв.м. 
 Витрати декларанта та членів його сім`ї на утримання майна  складають 9200грн. 
 
                                 

Повідомлення 



 Відповідно до законодавства України селищний голова смт. Знам`янка Друга 

С.Філіпенко подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового 

характеру за 2013 рік. 
 Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу становить 92363 грн., у тому 

числі заробітна плата -70856 грн., матеріальна допомога – 10724 грн., пенсія - 10783 грн.  

Доходи членів сім`ї – 49850 грн. 
 С.Філіпенку належить житлові будинки площею 85,6 та 82,5 кв.м. 
  Члени сім`ї володіють квартирою площею 46,2 кв. м.  
 С.Філіпенко є власником автомобіля „ВАЗ- 2106” 1992 року випуску (об`єм 

двигуна – 1300 кв. см )., автомобіля „ГАЗ- 2705” 2001 року випуску (об`єм двигуна – 2400 
кв. см ), автомобіля „ГАЗ- 2705” 2004 року випуску (об`єм двигуна – 2400 кв. см ), 

автомобіля „ГАЗ-53” 1983 року випуску (об`єм двигуна – 4250 кв. см ). 
 Витрати  декларанта та членів його сім`ї на утримання майна  складають 42580 грн. 

 
 

Повідомлення 
 

Відповідно до законодавства України секретар селищної ради смт Знам’янка Друга 
І.Сєдова подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового 

характеру за 2013 рік. 
 Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу становить 34898,53 грн., у 

тому числі заробітна плата -30195,83 грн., матеріальна допомога 4702,70 грн.  
 


