
коп lя

Дсlла,гtlк 4

до ГIсlllялкr,
(в релакrriI постанови I(ttбirrer v MilricTpiB Украi'ни

вiд 25 березllя 2() 1.5 1l. Лл l(l7)

Головному територiа-гlьtIсlмlу упг)аl]лiнн.ю tос,гицii' 1,

XapKiBcr,Ki й tlб;lаiс r,i

ГIОВ lЛОМ J I I,] t-l I,t rI

проход)I(ення пeI)eBillKl,t tзi.ltllrltli/ttl() до
Украiни "Про O,tи[L[eIlHrI t}Jlаltи"

про почат,ок
Закону

Згiдно з оригiн€tлом,
секретар .ЩмитрiвськоТ сiльськоj ради

20 жовтНя 2016 рокУ В ЩмитрiвСькiй сiлЬсLкiЙ Pa/ri Богодухiвського

району Харкiвськоi областi розпочато проведеIjнrI IIеревillки вiдповiдно дtl

Закону УкраТни uПро очищення влади) Lцодо ,гаI(их ilсiСl: Васiнови.l Bipa

MaKapiBHa спецiЕLЛiст З бухгалтерськогО облiкУ /]гurrlтpiBct,Kcli' сiльськоТ радLI

Богодухiвського району XapKiBcbKoT областli.

Дмитрiвський сiльський голсlва В.В. Волчкоrз

I. ['ерасименко
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Згiдно з оригiналом,
секретар .ЩмитрiвськоI сiльськоТ ради I.M. Герасименко



! Ъlq

Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидii корупцj-i"

вiд 1 квiтня 2011 року
N9 з206_VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

за 2О /,Грiк

ff24icaйlz.
l/r.(e..y':6cery_

Роздiл ]. Загальнi вiдомостi

4 Члени сiм'i декларанта:

Ступiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження

РеестрацiЙниЙ номер облiковоi картки

платника податкlв/ серiя
та номер паспорта громадянина Украlни

копlя

,Z)

I,M. Герасимен

i,tр.24Эfi./лс ,, е.//
| 2j //.. //ё/7.,а

Дaer2orr6zpz а. с,
/2{ Р/- //,//v,zl.

3iiдЁо i орйiriналом,
оекр€тар Щмитрi,воькоi: оiлъоькоi] ради



копlя

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларавта членtв ciM'i

7

'u:
17

3агальна сума сукупного доходу, гривнl, у т. ч :

заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoвaHl
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вчплаm,
з_аqнqч_9н_gl у п.оpууlях |,. Р)

дохiд вiд викладацькоТ, HayKoBoi i творчоi дiяльностi,
медичноi практики, iнструкгорськоI та суддiвськоi
практики lз спорту

авторська винагорода, iншl доходи вiд реалiзацtI
майнових прав iнтелектуальноl власностi

дивiденди, проценти

матерlальна допомога

дарунки, призи, виграшl

допомога по безробiтгю

алlменти

спадщина

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсtйнi виплати, lло сплаченi декларанту за

договором страхування, недержавного пенсtйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноi
професiй Hoi дiяльностi

(назва зёклбду, уiiанови тЬЩо, в яких одерйЬно (iарiховано) iазн5чёii у цiй Поiй(iiдоiоли)

лб iЁ{,

1-2

,, Li jб

13

14

15

'l8. l дохiд вiд вiдчуження цiнних паперlв та корпоративних
i прав
:

'l9. ь (строкове володiння таlабо
с].-с сiльськоi-рци--

L/f,, tr

Роздiл ]l. Вiдомостi про доходи



20. i iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

,Згiдно з оригiн€rлом,
секретар .ЩмитрiвськоТ сiльськоi ради I.M. Герасименко



Згiлно з оригiналом,
секретар,,ЩмитрiвськоТ сiльськоi рад}r

копiя

Перелiк об'ектiв

23.

24,

25

i 3емельнiдiлянки

Квартири

Гаражi

,I::li
|,
.i i]!

27

I.Ird. I-ерасименко



Згiдно з оригiншrом,
секретар .Щлиитрiвськоi сiльськоi кди :

копlя

Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

I

3емельнiдiлянки

Житловiбудинки

Садовий (дачний)
будинок

lнше нерухоме
майно

членiв ciM'T декларанта

I.M. Герасименко



копiя

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiвдрiв двиryна, куб см, потужвiсть

двигуна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (rрн) на

придбання

у власнlсть

оренду чи

на |нше право

користуванн я

-з8,

39.

i Повiтрянi судна

Згiдно з оригiнЕIлом,
секретар Щмитрiвськоi сiльськоТ ради



,| копiя

I.M. Герасименко
3гiдно з оригiнагrом,

Марка/модель

(об'ем цилitцрiв даиryна, куб. см,

потуlt<нiсть двигуна, кВт, довжина, см)

Гlерелiк транспортних засобiв

користування членiв ciM'T декларанта

Повiтрянiсудна

41

Б. Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iнч.lому правi

Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

l

I

,i

-ii

iIii
-- "----,--,,-*--1- -""--,--,--- " ,"- -i

:l
Ii!|,

-i: :i
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lншiзасоби

секретар ,Il;чrитрiвськоi сiльськоi ради ,



роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вклади у банках, цiннi папери та iншi апиви, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

45

46

47.

48.

,t8.

50. i

i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
, Фjlан9овиI установах: I т: ч::

i вtоадених у звiтному роцi

, 
Номlнlл9на BapTicTb 

_чlнних паперlв, у,, ]

, 
придбаних у звiтному роцi

l Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
; капiталу товариства, пiдприемства,
l органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

що перебувають у власностi
(грн)

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи,
членiв ciM'i декларанта

та нших

52. : Номiнальна BapTicTb цtнних паперiв

53. : Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
i К3ПlТ?Лt ТОВаРИСТВа, ПlДПРИеМСТВа,' i органiзацii

у тому числi за кордоном

у тому числi за кордоном

Згiдно з оригiн€lлом,
секретар Щмитрiвськоi сiльськоi ради

копlя

I.M. Герасименко



копiя

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацii' вiдомостей

/а lИ.рrа zo /6' р

Примiтка. '1. !екларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними у
пунктi '1 i пiдпунктi llall пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами,
зазначеними в абзацi першому частини першоi' cTaTTi 11 3акону Украtни
"Про засади запобiгання i протидii' корупцii'". При цьому особами,
3а3наченими в абзацi першому частини першо'l cTaTTi 11 цього 3акону,
вiдqмрстi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацii' не зазначаються.

JГlДНО З ОРИГlНalПОМ, п
секретар ,Щмитрiвськоi сiльськоi ради ,l,r1 l I.M. Герасименко

/"(и
/l t/
U

9

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А, Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

Перелiк фiнаtlсових зобов'язаltь у тому числl за кордоном

Б, Фtнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

Переlliк фiнансових зобов'язапь Усьоrо | у тому числi за кордоном

69 ' !обровiльне страхування

61 , 
Недержавне пенсiйне забезпечення

62 Утримання зазначеного у роздiлах ll|-V майна

63. Погашення основноl'суми позики (кредиту)

64. Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)



копiя

2.ЩекларантзаПоВНЮедекларацiюВласНорУЧНочорНИлЬНоюабо
кульковоо ручйо .йrооiо uбо .,орпого кольору таким чином, що забезпечус

вiльне читання внесених вlдомостеи,

3.УпозицiТ,lУразi,якщодеКЛараНТоМУзвiтномУроцiзмiненопрiзвише,
iм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нов_е_прiзвище, iм'я, по батьковi, а у

дужках - попередно прiзвище, iм'я, по батьковt,

Якщо декларант через cBo't' релiгiйнi ::,:л 
,]l

прийняття реестрацiйного н9мер? "б"lilр:l aTKl;_ii

повiдомив про це вiдповiдний орган до]:ff l а номер, паспортi громадянина Украtни, - у декларацll
паспорта громадянина Укра'iни,

4. у позицi.t. 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання lз

зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року

УразiякЩоНазваадмiнiстратИвНо-Територiальlоrодиницi]i|!:л.:
житла) зазнала У звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортl

громадянина Укра'[ни - декларанта, - зазначасться також назва станом на

дату заповнення декларацll,

5" У позицiт З зазначаеться займана декларантом посада або посада,

на яку претендус декларант,

6. У позицi't 4 зазначаються вlдомостi вiдповiдно до абзацу десятого
' частини першоТ cTaTTi l Закону V*paTH, "Про засади запобiгання i протидii

корупцiТ".

7.ВiдомостiпродовЖИНутраНСпорТНоГозасобУзазНаЧаюТЬсяЛИшеУ
позицiях 37, 3В, 42i 4З,

В.УразiвiдсУтностiокремихвlдоМостеЙУвtдповiдtlомУполiсТаВИтЬся
прочерк.

9.ВiдомостiЩоДофiнансовИХсуМЗаокрУГЛЮЮТЬсядогривнi'

10. у полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому

числiзаКордоНоМ',УПозИцlях45-643азНаЧаЮтьсявiдомостiзаофiцiЙним
kypco' rpruni до вiдповiдноt iноземно't' валюти, установленим Нацiональним

O'Jr*b* Укра.tнИ на день проведення фiнансово'[ операцi't.

11 . Поле "сума витрат (грн) на п

право користування" у позицiях 23

46,4В, 50, 56, 59 i 62 заповнюсться
кожнtй iз зазначених позицiй у з

В0 тис, гривень.

Згiдно з оригiналом,
секретар .Щмитрiвськоi сiльськоТ ради

10

I.M. Герасименко


