








До Ради суддів України 
кандидата по посаду 

судді Конституційного Суду України 
Бичкова Ігоря Геннадійовича

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Поштовхом для моєї участі у конкурсі на посаду судді 
Конституційного Суду України стало наступне.

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, 
який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про 
відповідність Конституції України законів України та у передбачених 
Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення 
Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції 
України.

Значний, як на мою думку, період часу я працюю професійним 
суддею в судах першої інстанції. Майже весь цей час, розглядаючи 
адміністративні справи, кримінальні справи, цивільні справи, справи про 
адміністративні правопорушення, ухвалюючи рішення, я посилався та 
посилаюся на відповідні рішення Конституційного Суду України, які, як на мій 
погляд, усуваючи прогалини в чинному законодавстві України, допомагали 
мені вирішити спір та постановити законні, справедливі та обґрунтовані 
рішення.

Маю досвід звернення до Конституційного Суду України з приводу 
конституційних гарантій незалежності як судді, який дечому навчив мене. 
Незважаючи на негативний для мене результат, я отримав добрий урок. Але не 
помиляється той, хто нічого не робить. Зверненню до Конституційного Суду 
України передувало ретельне вивчення процедури конституційного звернення, 
ознайомлення із значною кількісно рішень Конституційного Суду України, 
тощо (https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/65-y_2013.pdf) .

Ще одним переломним в цьому питанні моментом для мене був 
початок збройної агресії та окупації частини Донбасу. Маю статус внутрішньо 
переміщеної особи. Те, що відбулося весною 2014 році, порушило всі мої плани 
на майбутнє, оскільки на осінь 2014 року я планував закінчити дисертаційну 
роботу та захистити кандидатську дисертацію. Але війна внесла свої корективи. 
Та я все одно продовжив свою роботу.

В квітні 2021 року я захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. “Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень” та здобув науковий 
ступень кандидата юридичних наук. Тема дисертаційного дослідження “Місце 
органів конституційної юрисдикції в механізмі стримувань і противаг 
демократичної правової держави” .

Це і стало головною мотивацією, яка обумовила мою участь у 
конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України.

Початок загарбницької війни з новою силою підхльоснув, змотивував 
мене до участі у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України.

Введений в державі воєнний стан вимагає всю суддівську спільноту 
мобілізуватися, згуртуватися в таких непростих для держави Україна умовах.

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/65-y_2013.pdf


Я, як суддя суду першої інстанції, розглядаючи всі категорії справ 
(навіть господарські, як на мою думку) вважаю, що порівняно із системою 
судоустрою, одним із засадничих принципів якої виступає спеціалізація, у 
роботі Конституційного Суду України фактично такий механізм відсутній, 
суддя-доповідач визначається в алфавітному порядку (ч. 1 ст. 59 Закону 
України “Про Конституційний Суд України” ) . З одного боку логіка такого 
підходу є зрозумілою, адже механізм автоматичного розподілу справ є 
гарантією неупередженості доповідача. Проте враховуючи випадки 
суперечливого тлумачення норм та принципів права збоку Конституційного 
Суду України та Великої Палати Верховного Суду, посилення елементів 
фахової вузької спеціалізації в процесі ухвалення рішень органом 
конституційної юрисдикції, на мою думку, є також необхідним.

Отже, вважаю, що у випадку отримання довіри з боку суддівської 
спільноти, я буду її гідним представником у Конституційному Суді України.

Розуміючи велику відповідальність, я переконаний в тому, що маю 
реальну можливість бути корисним як для суддівської спільноти, так і для 
усього українського народу та для держави Україна, відчуваю в собі достатньо 
сил, значний потенціал для того, щоб працювати суддею Конституційного Суду 
України.

Хотів би, щоб мій життєвий досвід, професійні навички та знання, 
патріотичний дух послужили відродженню та зміцненню України як 
демократичної та правової держави в такі лихі для держави часи.

02.02.2023 року І. Г. Бичков



9

Заповнюється відповідним підприємством(організацією) або виконавчим органом сільської (селищної)
ради за місцем реєстрації сім'ї

Довідка №        
про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення (будинку),
членові житлово-будівельного кооперативу

___________________________________ Бичков Ігор Геннадійович___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

адреса:
про те, що до складу сім'ї / зареєстрованих / входять:

Прізвище, ім'я, по батькові Родинні стосунки Дата
народження

Бичков Ігор Геннадійович Заявник

Усього 1 осіб.

26.01.2023 13:53:11

(ПІДПИС)

(ПІДПИС)

96 Надруковано : 26.01.2023 13:53:14



ОЙ
‘ - *'• Р ' і/ > , 1-

• • -• ; ■

■‘.-■ЇЙ А..:

- -

Фамилия

.........

Отчество

іо, леснц, гой)

Профессия, специальность /V

_'KHJ

Дата

число месяц год

... ............-**■ -v ■

переводах на <)р.!/і'ук> работу
ричин и со сеялкой
ункт закона)

Пата рождения...... . 

.На. основании чего
- внесена запись

(документ, его дата
и номер)

Образование........ .

л' ' ; Подпись лица, оті
' .< за выдачу трудов

ОШ

) РАБОТЕ-
СВЕДЕНИЕ

------------------ ;------------------------
СвеЭения о приеме на работ;

и об увольнении (с указание.

-.‘Г-. . ' , ■’,-са.сО<г''

’ ■). .''J • ’ . ' ?■



              О РАБОТЕ

Дат а

число месяц

месяц

СССк.

2ооо

о переводах на другую работу
причин и со ссалкой

На основании чего
внесена запись

(документ, его дата
и номер)

На основании чего
внесена запись

(документ, его дата
и номер)

Сведения о приеме на
и об увольнении (с ун<

V на

ІЇАЛх, ■ вм..

Ката

'-"7

Сведения о приеме на работу,
и об увольнении (с указанием
Хс.: на статью, пункт закона)

О& &QOC> CL ЯХЗ-



О РАБОТЕ
На основании чего

внесена запись

Дата
ю работу

:т закона)

11
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Прошито, пронумеровано та 
скріплено печаткою на -? арк. 
Начальник віддотууправїііння 

- персоналом та судової 
статистики, узагальнення судової 
практики та систематизації 
законодавства Ковпаківського

 Ю.О.Бурсова



Бичко

             

ІЙЇИЙ

В.Я. Таціи

ЗО червня 2005 р.

Ректор

й закінчив у 2005 році Національну юридичну академію
Ж ••• ЛЛ •• • а ал' •-г України імені Ярослава Мудрого і отримав повну
)s~'
І; _ вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та .
Berff v>? ' z-. • ■4j*y-V'у'-Z- A •' ■»' >• ' х

й" здобув кваліфікацію юриста-магістра.
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Геннадійович
за конкурсомУмови вступу.

Диплом

Назва дисципліни (курсу) Оцінка

нормативна частина

Диплом магістраНазва диплома—

денна

Спеціалізація

продовження навчання

30.06.2005 рік

(без диплома не дійсний)

БИЧКОВ

' Академічні права __  _ ....
в аспірантурі

_______________________________________

займати посади відповідно

України
., 01.09.2004 рікДата вступу__  1
Дата випуску_
Додаткові документи про освіту.

Письмова кваліфікаційна робота (тема, час виконання, оцінка):
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Тип закладу освіти . _____ * ______
_______________ Академія ________
________Вищий навчальний заклад——— -------- —■————————————— ---------—-—;———- Прізвище
IV рівень акредитації (державна власність) ы>я пп finTbKORi Ігор

Атестація (державні іспити):

Комплексний
державний іспит 5 (ВІДМІННО) Вимоги програми навчання

змісту навчання; перелік дисциплін за
циклами; нормативний
термін навчання; форми державної
атестації______ ■_____  - _____

Навчальне навантаження_  1698 годин

Рішенням державної екзаменаційної комісії

від *27 ЧСрВНЯ 2005 ри присвоєно кваліфГкацію_ Система іспитів семестрові заліки та екзамени,
Державний іспит______________

о. а

'"Kilrt.

ваі ^/екза^іе на ц і цн о г к<

ЛДирЪктор) ■

Харків^

« ЗО червня 2005р.

Шкала оцінок екзамени та заліки оцінюються
за чотирьохбальною національною шкалою

Місто

Реєстраційний номер        

Додаток
до диплома про вищу освіту
....    N°

В
ж

-
Дата народження _
Попередній документ про ОСВІту-Д . ,, ,

спеціаліста               від 29.06.2000 р.

Повна назва закладу освіти_____НАЦІОНАЛЬНА
ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ifea* У..

ISIWi
!*fife
МігТип (вид) програми______ ОСВІТНЬО Професійна

_______  програма магістра
1 рік _______Термін навчання

Форма навчання
Напрям підготовки/спеціальність;________________

0601 Право/8.06010І Правознавство

Періоди практики ______ ____ L__ - ;________
Виробнича практика: січень, травень-червень

Професійні правам.v  ,____ _____ ~ _____ ___
до Державного класифікатору професій



: Програма навчання складається з наступних дисциплін (курсів): 1
Р'-й’ф- --=*7------------------——:——----------------—Т
• ” Назва дисципліни (курсу)

...........
Навчальним

час - Оцінка " • • ■ ' • ■ !________ | •

РЙ і - 2 ‘
~ Організація судової влади У?’-..'

Правовий сіаіус особи у

в Україні 78 5 (відмінно) судових стадіях
Статус суддів в Україні Зр кримінального процесу

Організація роботи суду ~ ’ Міжнародні стандарти

■" в Україні 48 залік кримінально-
Актуальні проблеми цивільної 0 ----- процесуальноїтііяльності

права України 90 3 (задовільно) Злочин проти правосуддя—
W-ї

Питання теорії та практики правовий иіаіуи

застосування кримінального засуджених. Звільнення

кодексу України ■ 90 4 (добре) відбування покарань

Проблеми призначення Стаіисі и кав оріанах

покарань та звільнення від юстиції

покарань 24 Мова і стиль судочинства

Процесуальні особливості • Інформаційні технологи в

розгляду цивільних справ 60 5 (відмінно) судочинстві
Проблеми застосування Виробнича практика

положень земельного кодексу
України ЗО залік

. ; Вимоги, які ставляться до суде>-
----------------------------------- --------- -------------------------------------------------- ———

вих рішень у цивільних справа х ЗО залік
Вимоги, які ставляться до ■- д у.< .,■■■ ... ■ ........... .. .. ... .;....у у.. . ....

----------- ;------- - ------------------------------------------- ---------------------------------------L

у кримінальних справах зо залік
; Правові аспекти банкрутства зо

'.-■н.у.---’"- .
Проблеми корпоративного
права зо ". - ■
1 Ісихологія судової діяльності 40 залік /
Етика судді 26
Організація діяльності
державної виконавчої служби г— 38 . * залік /
Розгляд судами
адміністративних справ 46 залік /
Правовий захист економічної

н■ ... S .. . .... ...—......... ... • . .. ■.......

конкуренції 40





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
УКРАЇНИ

І НАУКИ
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УКРАЇНА 
Міністерство освіти і науки України

ДИПЛОМ
КАНДИДАТА НАУК 

(прирівнюється до диплома доктора філософії) 

Національний юридичний університет 
іменіЯрослава Мудрого

........... ....................................I ................. 1........................... ■ .............. . 
(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи, 

органу, до сфери управління якрґо на?/®житіь заклад, установа)

.... ... .... ..........ІБичкрв........
Ігор' ТеннаЫйович

(прізвище, ім'я, по баТькові)

захисти, в Дисертацію за спеціальністю
■ЦҐеорія та історія держави і права; 
історія політичних^. правовиручень

та здобу в. науковий ступінь
кандидата

..........................................юридичних^ наур_.........................
На підставі рішення Атестаціиної колегії 

від........... 27..........вересня.. 20 21 р.

Київ



UKRAINE
Ministry of Education and Science of Ukraine

DIPLOMA
OF CANDIDATE OF SCIENCE

(comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy)

farosiav fludryi NationalLaw University

..... ^ycfi^OV _
I/tor ffennaduovycfr

' ■■■• ГДІШЇТГТВГ'ГІ і ’

defended a thesis on specialty 
dTieory and History of State and Law; 

History ofToCitical andLegatf)octrines

and received a degree 
Candidate of

Science of Law
On the basis of the Attestation board decision of

2.7 ..... of September 2 0. 21

ДП «ПК «Зоря». Зам. 1109. 2021-111



УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ДЕРЖАВНИЙ СЕРТИФІКАТ
ПРО РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ    N         (серія та номер]____________ Бичков Ігор Геннадійович_______ ____(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності]]володіє державною мовою

нарівні вільного володіння першого ступеня(найменування рівня володіння]

Рішення Національної комісії зістандартів державної мовивід " 01 " 02 20 23 р. N 29

ГоловаНаціональної комісії зістандартів державної мови Володимир Мозгунов
01 " 02 20 23 р.(дата видачі]
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36
Додаток 5

до Порядку

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про
очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

Ковпаківським районним судом м. Суми проведено перевірку достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Бичкова
Ігоря Геннадійовича,            року народження, місце народження
                        серія паспорта           виданий МВМ              
                                         , реєстраційний номер картки
платника податків           , місце проживання                           
                          місце роботи суддя Ковпаківського районного суду м.
Суми.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, копія
трудової книжки, копія паспорта.

Запити про надання відомостей щодо Бичкова Ігоря Геннадійовича
надсилалися до Державної податкової інспекції у м. Сумах Головного
управління ДФС у Сумській області, Територіального управління Державної
судової адміністрації України в Сумській області, Управління Служби безпеки
України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ
України.

За результатами розгляду запитів:
Державна податкова інспекція у м. Сумах Головного управління ДФС у

Сумській області, повідомила: що Бичковим Ігорем Геннадійовичем у декларації
про майно, доходи,витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік
вказано достовірні відомості щодо наявності майна ( майнових прав), набутого
ним за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої
статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній
податковій інформації про майно ( майнові права) Бичкова Ігоря Геннадійовича,
також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного Бичковим
Ігорем Геннадійовичем у декларації про майно, доходи,витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік, набутого ( набутих) ним за час перебування на
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про
очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані
Бичковим Ігорем Геннадійовичем із законних джерел.



Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 
Сумській області повідомило, що за інформаційно-пошуковими реквізитами 
«Бичков Ігор Геннадійович» судові рішення за критеріями, встановленими 
частинами третьою, п'ятою - сьомою статті 3 Закону України « Про очищення 
влади» стосовно Бичкова Ігоря Геннадійовича в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень відсутні.

Служба безпеки України повідомила, що в результаті перевірки наявних 
матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Бичкова Ігоря Геннадійовича.

Генеральна прокуратура України повідомила, що Бичков Ігор Геннадійович 
у період, що підлягає перевірці, в органах прокуратури не працював, то така 
перевірка стосовного нього Генеральною прокуратурою не здійснювалась.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що у результаті 
перевірки підстав для застосування заборон, передбачених Законом України « Про 
очищення влади» щодо нього не виявлено.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Бичкова 
Ігоря Геннадійовича не застосовуються заборони, передбачені частиною 
третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади”

Голова Ковпаківського 
районного суду м. Суми О.І.Чернобай

/ге/іСґУіґКґ.сс /я* - ■
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Дата та час подання:

Тип документа:

01.02.2023 13:59

Декларація

1. Вид декларації та звітний період

Кандидата на посаду
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 2022
(за минулий рік)

2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Для ідентифікації в Україні

Прізвище: Бичков

Ім’я: Ігор

По батькові (за наявності): Геннадійович

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):           

Реквізити паспорта громадянина України:          

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
реєстрі:

              

Дата народження:           
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Зареєстроване місце проживання

Країна: Україна

Поштовий індекс:      

Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом:        

Район в області та Автономній Республіці Крим:         

Територіальна громада:        

Тип населеного пункту: Місто

Населений пункт:     

Район у місті:              

Тип: вулиця

Назва:          

Номер будинку:   

Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується]

Номер квартири/кімнати:   
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Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано
кореспонденцію:

Тип адреси: це адреса місця фактичного проживання

Країна: Україна

Поштовий індекс:      

Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом:        

Район в області та Автономній Республіці Крим:         

Територіальна громада:        

Тип населеного пункту: Місто

Населений пункт:     

Район у місті:              

Тип: вулиця

Назва:            

Номер будинку:   

Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується]

Номер квартири/кімнати:   

Для ідентифікації за межами України

Відсутнє громадянство (підданство) іноземної держави, а також
документи, які дають право на постійне проживання на території Так
іноземної держави

№ ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА
МЕЖАМИ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

Прізвище (відповідно до документа, що посвідчує особу): BYCHKOV
Ім’я (відповідно до документа, що посвідчує особу): IHOR
По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) (за наявності): Не
застосовується

Країна, в якій видано документ: Україна
Тип документа, що посвідчує особу: Паспорт громадянина України для виїзду за
кордон
Реквізити документа, що посвідчує особу:         
Ідентифікаційний номер (за наявності):           
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Інформація про місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів) і посаду, у
зв’язку з якою виник обов’язок подати декларацію (або посада, на яку претендуєте як кандидат)

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи
чи проходження служби для кандидатів):
        

Найменування місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМИ

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):
суддя Ковпаківського районного суду м. Суми (кандидат на зайняття посади судді Конституційного Суду України)

Тип посади: Посадова особа юридичної особи публічного права

Категорія посади: [Не застосовується]

Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
Судді, судді Конституційного Суду України

Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?
Ні

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

У суб'єкта декларування не зазначені члени сім'ї

3. Об'єкти нерухомості
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ВИД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБ’ЄКТА, ДАТА НАБУТТЯ
ПРАВА

Вид об'єкта: Квартира
Дата набуття права: 15.05.2017
Загальна площа (м2): 64,17

Реєстраційний номер
(кадастровий номер для земельної
ділянки): [Не застосовується]

ВАРТІСТЬ НА ДАТУ
НАБУТТЯ ПРАВА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА
АБО ЗА
ОСТАННЬОЮ
ГРОШОВОЮ
ОЦІНКОЮ, ГРН

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ
НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО

Країна: Україна
Поштовий індекс: [Не застосовується]
Автономна Республіка Крим/область/місто зі
спеціальним статусом: Сумська
Район в області та Автономній Республіці Крим:
Сумський
Територіальна громада: Сумська
Тип населеного пункту: Місто

[Не застосовується]

Оренда
Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності): Геннадійович

Власність
Громадянин України
Прізвище:        

Населений пункт: Суми
Район у місті: Ковпаківський
Тип: вулиця
Назва:            
Номер будинку/земельної ділянки:   
Номер корпусу/секції/блоку: [Не
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу:   

Ім'я:       
По батькові (за наявності): Володимирович

: Дата народження:           
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків: [Не відомо]
Зареєстроване місце проживання: [Не відомо]
Місце фактичного проживання: [Не відомо]
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ВИД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБ’ЄКТА, ДАТА НАБУТТЯ
ПРАВА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА

ВАРТІСТЬ НА ДАТУ
НАБУТТЯ ПРАВА
АБО ЗА
ОСТАННЬОЮ
ГРОШОВОЮ
ОЦІНКОЮ, ГРН

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ
НАЛЕЖИТЬ ОБ’ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО

Вид об'єкта: Квартира
Дата набуття права: 10.02.2021
Загальна площа (м2): 31,3

Реєстраційний номер
(кадастровий номер для земельної
ділянки): [Не застосовується]

Країна: Україна
Поштовий індекс: [Не застосовується]
Автономна Республіка Крим/область/місто зі
спеціальним статусом: Сумська
Район в області та Автономній Республіці Крим:
Сумський
Територіальна громада: Сумська
Тип населеного пункту: Місто
Населений пункт: Суми
Район у місті:              
Тип: вулиця
Назва:          
Номер будинку/земельної ділянки:    
Номер корпусу/секції/блоку: [Не
застосовується]
Номер квартири/кімнати/гаражу:   

[Не відомо]

Інше право користування
Інший тип: службове жиле приміщення
Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності): Геннадійович

Власність
Юридична особа, зареєстрована в Україні
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

4. Об'єкти незавершеного будівництва

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

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
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6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

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

7. Цінні папери

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

8. Корпоративні права

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

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім'ї

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

10. Нематеріальні активи

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
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11. Доходи, у тому числі подарунки

ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА)
ДОХОДУ

ВИД ДОХОДУ РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), ГРН

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована
в Україні
Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань: Заробітна плата отримана за основним

1895001
        
Найменування:
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

місцем роботи

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА
ОТРИМАЛА ДОХІД

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності): Геннадійович

Джерело доходу:
Юридична особа, зареєстрована
в Україні
Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань:
        
Найменування: ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Інше
щомісячна адресна допомога

19326

І

Прізвище: Бичков
Ім’я: Ігор
По батькові (за наявності): Геннадійович
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12. Грошові активи

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

12.1. Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або
членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно

УСТАНОВА, В ЯКІЙ
ВІДКРИТІ РАХУНКИ АБО
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ ЧИ
ІНШЕ МАЙНО

ТИП ТА НОМЕР РАХУНКА,
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ
(КОМІРКИ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШУ
ФІЗИЧНУ АБО
ЮРИДИЧНУ ОСОБУ,
ЯКА МАЄ ПРАВО
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
ТАКИМ РАХУНКОМ АБО
МАЄ ДОСТУП ДО
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ
(КОМІРКИ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШУ
ФІЗИЧНУ АБО
ЮРИДИЧНУ ОСОБУ,
ЯКА ВІДКРИЛА
РАХУНОК НА ІМ’Я
СУБ’ЄКТА
ДЕКЛАРУВАННЯ АБО
ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї
АБО УКЛАЛА ДОГОВІР
ОРЕНДИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ
(КОМІРКИ)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ОСОБУ, НА ІМ’Я ЯКОЇ
ВІДКРИТО РАХУНОК
АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
КОШТИ, ІНШЕ МАЙНО

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

[Не застосовується] [Не застосовується]

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович
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Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки): Інше
Інший тип рахунку: кредитний
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок

[Не застосовується]
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки): Інше
Інший тип рахунку: кредитний

[Не застосовується]
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

[Не застосовується]

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

Прізвище: Бичков
Ім’я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович
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Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"

і Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки): Інше
Інший тип рахунку: балансовий
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

[Не застосовується] [Не застосовується]

Код в Єдиному державному і Тип рахунка, індивідуального
реєстрі юридичних осіб, фізичних банківського сейфу (комірки): Інше
осіб — підприємців та громадських
формувань:         

Інший тип рахунку: балансовий
Номер рахунка, індивідуального

[Не застосовується] [Не застосовується]

Найменування: АКЦІОНЕРНЕ банківського сейфу (комірки):
ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК"                               

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки): Інше
Інший тип рахунку: кредитний
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

[Не застосовується] ! [Не застосовується]

Код в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань:         
Найменування: АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК"

Тип рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
Поточний рахунок
Номер рахунка, індивідуального
банківського сейфу (комірки):
                             

[Не застосовується] [Не застосовується]

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

Прізвище: Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові (за наявності):
Геннадійович

13. Фінансові зобов'язання
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вид
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ЮРИДИЧНУ АБО
ФІЗИЧНУ ОСОБУ,
НА КОРИСТЬ ЯКОЇ
ВИНИКЛО
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

дата
ВИНИКНЕННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ВАЛЮТА
ЗОБОВ’ЯЗАНАЯ

РОЗМІР
позики
(КРЕДИТУ),
ОТРИМАНОЇ У
ЗВІТНОМУ
ПЕРІОДІ, АБО
РОЗМІР
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ЗА ПОЗИКОЮ
(КРЕДИТОМ)
СТАНОМ НА
ПОЧАТОК
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ

РОЗМІР
СПЛАЧЕНИХ
У ЗВІТНОМУ
ПЕРІОДІ
КОШТІВ У
РАХУНОК
ОСНОВНОЇ
СУМИ
БОРГУ ЗА
ПОЗИКОЮ

РОЗМІР
СПЛАЧЕНИХ
У ЗВІТНОМУ
ПЕРІОДІ
ПРОЦЕНТІВ
ЗА
ПОЗИКОЮ
(КРЕДИТОМ)

РОЗМІР
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ

ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО
ПОРУЧИТЕЛІВ
ТА МАЙНОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ОСОБУ, У
ЯКОЇ ВИНИКЛО
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(КРЕДИТОМ)

Кредит

Юридична
особа,
зареєстрована
в Україні
Код в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб, фізичних
осіб -
підприємців та
громадських
формувань:
        
Найменування:
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ
БАНК УКРАЇНИ”

15.06.2021 UAH 140928 120726 3142 20202

Прізвище:
Бичков
Ім’я: Ігор
По батькові
(за
наявності):
Геннадійович
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Юридична
особа,

І зареєстрована
в Україні
Код в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних

кредит осіб, фізичних 01.01.2022 UAH 117799 117799 1927 0
осіб -

* підприємців та
громадських
формувань:
        
Найменування:
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СЕНС БАНК"

Юридична
особа,

1 зареєстрована
в Україні
Код в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб, фізичних

Кредит осіб- 01.01.2022 UAH 5973 2100 7 3873

підприємців та
громадських
формувань:
        
Найменування:
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН
БАНК"

Прізвище:
Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові
(за
наявності):
Геннадійович

Прізвище:
Бичков
Ім'я: Ігор
По батькові
(за
наявності):
Геннадійович
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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.

16. Входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів об’єднань організацій,
членство в таких об’єднаннях (організаціях)

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

Документ підписано:

БИЧКОВ ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ
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