
ДoBIДкA
nрo pезyЛЬTaTи ПеpеBipки, ПepeдбaЧенoТ ЗaкoнoМ УкpaТHи ..Пpo o.rищеtlня BЛaди,'

Biдпoвiднo дo ггyнктiв | i 2 чacтуlни п,ятoТ отaттi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ouищення BЛa.ци'' тa Пopядкy
ПpoBе.цeння пеpeвipки дoотoвipнoстi вiДoмoстей щo.цo ЗacToсyBaнHя зaбopoн, пеpедбauениx ЧaсTинaМи
TpеTЬoIо i нетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи .oПpo oнищення BЛa.ци',, зaтBеpдlкенoгo ПoсTaноBoIo Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 )кoBTtlя 2014p. J\Ъ 563, Пpилyuькoro oб'сДнalloю Деp)кaBIIoю ПoДaTкoвoк)
iнспекцiеrо Голoвнoгo yпpaвлiння {ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBeдeнo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вi.цoмoстей щoДo зaсToсyBaHIrя зaбоpoн, пеpедбaиeниx ЧaсTиI{aми треTЬoIo i ueтвеpтorо стaттi 1 Зaкoнy
УкpaТни ..Пpo о.rищеtlня BЛaДи,', ЩoДo
IЦеneль Окcанш IОpiiвнш
.Цaтa i мiсце нapoдхсення..
Пaспоpт:
Pесстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa по.цaткiв:
Мiоцe пpolкивaння :
Miсце poбoти: Пpшпуцька oб'сdнсlна dеpэrcавна пodаmкoва iнсnекцiя Гoлoвнozo упpав'uiння ДФС у
Чеpнiziвcькiй oблаcmi
ПoсaДa нa чaс зaстoсyвaння пoлorкень Зaкoнy Укpa.thи <<Пpo oчипIення влa,цю>: zoлoвнuй dеpэrавнuЙ
iнсnе кmop З пumань юpuduuнoi, poбomu

.(ля пpoведrння пеpeBipки пoдaвaлися копiТ зaяви ocoби Пpo ПpoBr.ценI{я пеpеBipки' пеpедбaченoТ Зaкoнoм
Укpaiни ..Пpо ouище}Iня Bлa,ци'', деклapaцiТ пpo мaйнo' .цoxo.ци' витpaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoBoгo xapaкTерy
зa20|Зpiк, кoпii iнrшиx дoкyментiв : трyДoвoТ кни)кки' ПaопopTa грoМaДяниHa УкpaiЪи.

Зaпити Пpo нaДaння вiдoмoстей щoДo IПепель o.Io. НaДaИлaJ|Иcя дo ГенеpальнoТ Пpoкyparypи УкpaТни,
Слу>к6и безпеки УкpaiЪи, Miнiстеpствa внyтpilпнiх спpaв УкpaiЪи' Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицiТ в
Чepнiгiвськiй oблaстi, TеpитopiaлЬнoгo yпpaвлiння ,{еprкaвнoi сyДoвoi aдмiнiстpaцii УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй
oблaстi, ПpилyцькoТ oб'ДнaнoТ деpжaвнoТ поДaткoвoТ iнспeкцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaМи poЗгЛяДy зaпитiв :

Генеpaльнa пpoкypaцvpa УкpaiЪи повiдoмили : Bотaнoвлеtto' щo IПепель o.Ю. y пеpioд з 21 лиcтoлaДa
20l3 poкy пo22 ЛIоToгo 2014 poкy нa Пpoкypopськo-слiдuиx ПoсaДaх B opГaнax ПpoкyрaTypи не ПpaцЮвaлa i
зaxo.ци, пеpедбaненi гryнктoм |2 чacтинu дpyгoТ Ta ЧacTи}Ioю TpеTЬoIo стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни кПpo ouицення
BЛaДи), не зДiйснroвалa.

Слyжбa безпеки УкpaiЪи пoвiдoмили : B Cлyхtбi безпeки Укpaiни B pезyЛЬтaTi пepeвipки ЕIaяBних
мaтepiaлiв вiдоутнi бyдь-якi вiдoмoстi щoДo IIIепель o.[o..

Мiнiотеpствo вцvтpiIпнix спpaв УкpaТни в теpмiн" визнaчений ПopяДкoм пpoве.цення пеpевipки
Дoстoвipнoстi вiДoмoстей rцoДo зaстoсyвaння зaбoрoн. пеpе.цбaчених чaстинaми тpетьoto i чeтвеpтoro стaттi 1
Зaкoн), УкрaiЪи <Пpo oчищення влaди>. зaтвеpдlкенoгo пoстaнoвoro Кaбiнет.v Мiнiстpiв УкpaТни вiд
16.10.2014 J\b 563. вiдповiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нaДicлaниЙ 11 грyлня 2014 poкy зa Ns159/10125-16-04-
016. BpaxoBylоЧи змiни дo Пopядкy ПpoBе.цeнFIя пеpевipки дoстовipoстi вiДoмостей щoдo зaсTocyBaння
зaбopoн, пеpедбaнених ЧaстинaМи тpеTЬolo i .rетвеpтoro cтaттi l Зaкoнy УкpaiЪи кПpo oнищеFIня BЛаци))'
Bнесених ПoсTaнoBoto Кaбiнеry Мiнiстpiв УкpaТни ьiд25 беpезня 2015 poкy J\ъ 167, згiднo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaписiв y тpyдoвiй книlкцi вбa.raсться, щo lTTепель o.Ю. не зaЙмaлa Пoсa,ци B oргaнax Мiнiстеpствa
внщpiIпнix оПpaB УкpaТни тa iншиx opгaнax в пepioд, щo пi.цлягaс пеpeвipui.

Гoлoвне },пpaвлiння rостицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa вкaзaними пotIIyкoBиI\,Iи
вiдoмoстями в e.цинoмy ,цеp)r€Bномy pесстpi oсiб, щoДo яких зaсTocoBaнo ПoЛolr(eнHя Зaкoнy УкpaiЪи кПpo
oЧищен}tя BЛaДИ>>, iнфopмaцiя щoдo LШeпeль O.}o. вiдсyтня.

Tepитopia;lьне },пpaвлiння ДCA Укpaiни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдомили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПolIIyкoBиМи pеквiзитaми сyДoвi piшreння зa кpитеpiяМи' BcTaнoBЛе[IиМи ЧaсTинaMи TpеTЬoIo, П'яToIо _ сЬoМolo
стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни кПpo o.rищrннЯ BЛa.ци))' сTocoB}lo TITепель o.Io. в €динoмy Деpj{€BHoMу pесстpi
сyдoBих piIпeнь вiдсyтнi.

Пpилyцькa oб'еднaнa Дeprкaвнa пoдaткoвa iнспекЦiя Голoвнoгo ),пpaвлiння ,ЦФС y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiдoмили: BстaнoвлеHo' щo LШепель o.}o. вкaзaнo дoстoвipнi вiДoмoстi щo.цo HaяBнoстi мaйнa
(мaйнoвиx пpaв), нaбyтoгo (нaбyтих) Зa Чac пеpебyвaння нa I]oсaДax, BиЗнaЧеHих y ПyнкТax 1 - 10 ЧacТИНИ
пеprпoi стaттi 2 Зaконy Укpaihи ''Пpo ovищення BЛaДи'', якi вiдпoвiдarоть нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмaцiТ пpо
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Taкoж BcTaнoBЛrнo, щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) lПепель O.Io.,
нaбyтoгo (нaбyтих) Зa чaс пеpeбyвaння нa Пoсa.цzlх' BизнaЧeниx y ПyнкTax 1 . 10 ЧacTини пеplпoi cтaттt 2
Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищrH[Iя BЛaДи'', вiдпoвiдaе нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмauiТ Пpo Дoхoди, oщимaнi
BкaЗaHoIo oсoбoro iз зaкoнниx.ЩкереЛ.

Зa pезyльтaтaМи ПpoBe.ценoТ пеpевipки BсTaЕIoBЛенo' щo дo IIеnель oкcанa К)piiвнu Itе Заcmocoвуюmbcя
зсtбopoнu, визнaченi ЧaсTинolo TpеTЬolo i нетвepтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ouищення BЛaци',.

C.M.Cтpaxoвa
(iнiцiaли тa пpiзвище)

Зaвiдyвau секTopy Пepсoнаlry ПpилylдькoТ oб'сДнaнoТ дep>кaвнoi пoДaт-
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння .{ФС y Чеpнiгiвськiй oблaстi OT


