
ДoBIДкA
Пpo prзyЛЬTaTи ПеpeBipки' ПеpеДбaЧrнoТ Зaкorloм УкpaiЪи ..Пpo oнищeНн'Яв.ЛaдИ''

BiдпoвiДнo дo гryнктiв 1 i 2 чaстини п'ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo ouище}ttlя BЛa.ци,, тa Пopядкy
ПpoBе.це}rня пеpевipки дoстoвipнoстi вiДoмoстей щo.цo зacToсyBaHI{JI зaбopoн' пеpедбaнених ЧaсTинaМи
TpеTЬoIo i нетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo o.tищення BЛa.ци,', зaTBеpдхteнoгo ПoсTaнoBolo Кaбiнеry
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 )кoBтнЯ 20\4p. ]ф 563, Пpилyцькoro oб'сДпalroю деpжaBIIoю Пo.цaткoBoк)
iнспeкцiсrо Голoвнoгo yпpaвлiння !ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi tlpoBе.цrнo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вi.ц.oмoстей щoдo ЗaсToсyBaння зaбopoн, пеpедбavених ЧacтиHaМи тpeTЬolo i нетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy
УкpaiЪи ..Пpо ovищення BЛa.ци,', ЩoДo
Ухань Biкmopii Пempiвнш
Дaтa i мiсце нapo.цясення..
Пaспopт:
Pеестpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки плaтникa пo.цaткiв:
Мiсце пpo;кивaння :
Miсце poбoти: Пpuлуцька oб,edнана dеpэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФC у
ЧеpнiziвськiЙ oбласmi
Пoсa,цa нa чaс зaстосyвaння пoлoхсень Зaкoнy УкpaТни <Пpo oчищення влa.цш>: завidуваu cекmopу кoлtунiкацiй

.{ля пpoведeння ПеpеBipки пoдaвaлися кoпii зaяви oсoби IIрo ПpoBеДеI{ня ПеpеBipки, пepедбaченoТ Зaконoм
УкpaiЪи ..Пpo oнищенt{я BЛaДи,,, дeклapaцiТ пpo мaйнo' ,цoхo.ци' BиТрaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoBoГo xapaкTерy
зa2013plк, кoпiТ iнrпих дoкyментiв : тpyлoвoТ кни)Кки' ПacПopTa ГpoМa.цяFlинa УкpaТни.

Зaпити Пpo нa.цaн}Iя вiдoмoстeй щоДo Ухaнь B.П. нaдсиЛaЛvlcЯ дo ГенеpальнoТ пpoкуpaTypи УкpaТни,
Miнiстepствa внyтpiIпнiх сПpaB Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi'
Tеpитоpia,rЬнoгo yпpaвлiння flеpхсaвнoТ оy.Цoвoi aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чepнiгiвськiй oблaстi, ПpилyЦькoТ
oб'ДнaнoТ деpя<aвнoТ пoДaткoвoТ iнспекцiТ Голoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi.
Зa pезyльтaтaми poЗгЛя.Цy зaпитiв :

Генepaльнa пpoкypaт.vpa Укpaiни пoвiдoмили : Bстaнoвленo, щoУxaнь B.П. y пеpioд з 21 листoпaДa
2013 poкy пo22 ЛIoToгo 2014 poкy Ha Пpoкypopськo-слiдних Пoсa.цaх B opГa}Iaх ПpoкypaTypи не Пpaцювaлai
зaхo.ци, пеpедбauенi пyнктoм |2 чacтини лpyгoТ Ta ЧaсTинolo TpеTЬoIo стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpо ouищення
BЛaДи), не з.цiйснroвалa.

Мiнiстеpствo вцvтpirшнix спpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoвeдення пеpевiрки
дoстoвipнoстi вiДoмoстей Цo.цo зaстoс}вaння зaбopoн. пеpeдбaчениx чaстинaми тpетьoro i четвертoто стaттi 1
ЗaкoЦv УкpaТни <Пpo oчищення влa.ци>. зaтвеpДlкенoгo пoстaнoвoro Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaiЪи вц
16.10.2014 Nq 563. вiдпoвiдь не нaдали нa зaпит, щo бyв нaДiслaний l l гpyдня 2014 poкy зa Nbl68/10125-|6-04-
016. BpaxoBy}oЧи змiни дo Пopядкy ПpoBе.цен}IJ{ пеpeвipки дoстoвipoстi вi.цoмoстей щoДo зaсToсyBa}Iня
зaбopoн, пеpедбaнениx ЧaсTи[IaМи TpеTЬo}o i нетвеpтolo стaтгi l Зaкoнy Укpaiни <Пpo o.rищеtlня BЛa.ци))'
BIIeоeних ПoсTaнoBoIо Кaбiнeтy Miнiстpiв УкpaiЪи вtд25 беpeзня 2015 poкy Ns l67' згi.цнo мaтеpiaлiв oсoбoвoi
сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй книlкцi вбaнarться' що Ухaнь B.П. не зaймалa Пoсa.ци B opГaнax Мiнiстepствa
внyтpilпнiх сПpaB Укpaiни тa iншиx opгaHax в пepioд, щo пiдлягaе пеpевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння roстицiТ в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвi.цoмили : Зa BкaзaI{иМи ПotIIyкoBиМи
вi.цомocтями в €'Динoмy.цеp}€Bнoмy peсстpi oсiб, щoдo яких зaстocoBaнo Пoлo)I(ення Зaконy Укpaiни <Пpo
oЧищенIlя BЛa.ци)' iнфopмaцiя щoДo Уxaнь B.П. вiдcyтня.

Tеpитopiaльне },пpaвлiння ДCA УкpaТни в Чеpнiгiвоькiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПoIIIyкoBиMи pеквiзитaми сy.Цoвi pilпення зa кpитеpiяМи, BсTaнoBЛеHиМи ЧaсTинaMи TpеTЬo}o, П,яToto _ сЬolvlo}o
стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <<Пpо o.tищення BлaДи)), сToсoBHo Ухaнь B.П. в eдинoмy Дep)кaBнoМy pесстpi сy.цoBих
pirшень вiдсутнi.

Пpилyцькa oб,сднaнa деpлсaвнa пo.цaткoвa iнспекцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння .ЦФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiДoмили: Bстaнoвленo' щoУхaнь B.П. Bкaзaнo дoстoвipнi вi.цoмoстi щoДo HaяBнoстi мaйнa
(мaйнoвиx пpaв), нaбyтoгo (нaбyтих) зa Чac пеpебyвaння I{a пoсaдaХ, BизHaЧених y пyнкТaх 1 - l0 ЧacTИHИ
пepIпoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oиищeIIня Bлa.ци'', якi вiдпoвiдalоть нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмaцiТ пpo
мaйнo (мaйновi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Тaкo;к BсTaнoBЛеIto, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Ухaнь B.П.,
нaбутoго (нaбyтиx) зa Чaс пеpебyвaння нa пoсaдax, BизнaЧенIтx y ПyHкTaх 1 - l0 ЧaсTи}Iи пеprпoТ cтaттi 2
Зaкoнy Укpaiни ''Пpo oнищеH}Iя BЛa.ци'', вiдпoвi,цae нaявнiil' пoДaткoвiй iнфopмauiТ Пpo .цoxo.ци, oтpимaнi
Bкaзaнolo осoбoro iз зaкoнниx ДI(еpеЛ.

Зa pезyльтa|aМИ пpoведенoi пepевipки BсTaнoBЛeнo' Щo Дo Ухань Biкmоpii Пempiвнu IIе Заctnoco-
вуюmbcя забopoнu, визнaченi ЧaоTиt{olo TpеTЬoIo i нетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи..Пpо o.rищення BЛaди',

Зaвiдyвaн секTopy ПеpсoнaЛy ПpилyЦькоi oб'сДнaнoТ дeprкaвноТ пo.цaт-
кoвoТ iнспeкцiТ Гoлoвногo yпpaвлiння !ФC у Чеpнiгiвськiй oблaстi

C.М.Cтpaxoвa
(iнiцiали тa пpiзвище)


