
ДoBIДкA
Пpo pезyЛЬTaTи ПеpеBipки' ПеpеДбaЧенoi Зaкoнoм УкpaiЪи..Пpo oнищeНllЯBЛaдИ',

BiДпoвi,цнo дo ггyнктiв 1 i 2 чaстини П,ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo oиищеI{ня BЛa.ци,' тa Пopядкy
ПpoBеДeння пеpeвipки дoстoвipнoстi вi.цoмoотей щoДo зaстoсyBaнHя зaбopoн, пеpедбaнeних ЧaстинaМи
TpеTьoIo i нетвеpтoro стaтгi l Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ovищен}lя BЛa.ци',, зaтвеp,ЦlкеHoГo ПoстaнoBolo Кaбiнеry
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 х(oBTня 2014p. J\ъ 563, Пpилyцькoro oб'с.цпaнoю ,цrpя(aBIIoIo Пo.цaTкoBoIO
iнспекцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiння [ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBrДе}ro пеpeвipкy дoстoвipнoотi
вiдoмoстей щoдo ЗacToсyBa[Iня зaбopoн, передбavениx ЧaсTинaМи TpеTЬoIo i нeтвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy

УкpaТни ..Пpо онищеHIIя BЛaди,', щo,цo
Iz наme н кo Олен a Анаmoлiiвн u
.IIaтa i мiсце нapoдlкення..
Пaспopт:
Pеестpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки плaтникa пo,цaткi в:
Miсце пpoхсивaння :
Miсце poбoти: Пpuлуцька oб'edнана dеpэtсавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo упpавлiння ДФС у
Чеpнieiвcькiй oбласmi
ПoсaДa нa чaс зaстoс}zвaння пoлolкень ЗaкoЦv Укpaihи <<Пpo oчиЩення влaди>>: начсIJ'цьнIлк opeанiзацiйнo-
poзnopяduozo вiddL,tу

,{ля пpoведення ПеpеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oоoби Пpo ПpoBеДеHня ПеpеBipки, пеpeдбaченoТ Зaкoнoм

Укpaihи ..Пpo оuищеrrня BЛaДи,,, декЛapaцiТ пpo мaйнo' .цoхo.ци' BиTpaти i зoбoв'язaння фiнaнсoBoгo xapaкTеpy

зa 2013piк, кoпiТ iнtпих дoкyментiв : тpy.loвоi кни)(ки' ПaсПopTa ГpoMaДяниHa УкpaiЪи.
Зaпити Пpo нa.цaння вi.цoмoстей щoдo Iгнaтенкo o.A. нaдсилaJII4cЯ дo ГенеpaльнoТ пpoкypaТypи УкpaТни,

Cлyясби безпеки УкpaiЪи, Miнiстеpствa внyгpilпнiх опpaв УкpaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння rостицii в

Чеpнiгiвськiй oблaстi, TеpитopiaлЬнoГo yпpaвлiння !еplкaвнoi оyДoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaТни в Чеpнiгiвськiй
oблaстi, ПpилyЦькoТ об'ДнaнoТ деpжaвнoТ пo.цaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чepнiгiвськiй
облaстi.
Зa pезyльтaТaMи poЗГЛяДy зaпитiв :

Генеpa.пьнa пpoкypaт.vpa Укpaiни пoвiдoмили : BстaнoвлеHo, щo lгнaтенкo o.A. y пеpioд з 21 лиcтoпaДa

2013 poкy лo 22 Л}oToГo 20|4 polч нa Пpoкypopськo-слiдuих пoсa.цaх B opГaнaх ПpoкyрaTypи Hе ПpaЩoвaлa i

Зaxo.ци' пеpедбaненi гryнктoм |2 чacтинидpyгoi Ta ЧaсTинoto TpeTЬo}o стaтri 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo o.tищення
в.ЛaДИ>>, нe з.цiйснroвaл a.

Слyхсбa бeзпеки Укpaihи пoвiдoмили : B Cлyкбi безпеки УкparЪи B prзyЛЬTaTi пеpeвipки нaяBниx

мaтеpiaлiв вiдоyтнi бyль-якi вi.цoмoстi щo.цo Iгнaтенкo o.A..
Miнiстеpство вЦvтpirrrнiх спрaв УкpaТни в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoвe.цення пеpевiPки

Дoстoвipнoстi вiДoмoстей rцoДo зaстoо)zвaння зaбoрoн. пеpеДбaчениx чaстинaми тpeтьoto i четвеpтoto сТaTгi 1

16.10.2014 Ng 563" вiдпoвiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нa.цiслaний l l гpyдня 2014 poкy зaNs1,72l10l25-|6-04-
016. BpaxоByloЧи змiни дo Пopядкy ПpoBе.ценI{я пеpевipки дoстoвipoстi вiДoмoстей щoДo ЗacTocyвaння

зaбopoн, пеpедбa.rениx ЧaсTиHaMи TpeTЬoto i ueтвеpтorо стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни <Пpo o.tищrння BЛa.ци))'

Bнeсених ПoсTaнoBolo Кaбiнеry Мiнiстpiв УкpaТни вiд 25 беpезня 20 1 5 poкy N9 l 67, згi.цнo мaтepiaлiв oсoбoвоТ

сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй кни;кцi в6aяaетьcя, щo Iгнaтенкo O.A. не зaймaлa ПocaДи B opГaнax Мiнiстepствa

внyтpirпнiх сПpaB УкpaiЪи тa iншиx opгaнax в пеpiод, щo пiдлягaе пеpeвipui.
Гoлoвне },пpaвлiння rостицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa вкaзaними ПoIIIyкoBиМи

вi.цoмoстями в eдинoмy .цеp)кaBнoмy pеeстpi oсiб, щoДо якиx зaсToсoBaнo ПoЛoх(еt{ня Зaкoнy Укparни кПрo

oЧище1lня BЛa,ци)), iнфopмaцiя щoДo Iгнaтенкo o.A. вiдсyтня.
Tеpитоpiальне }zпpaвлiння ДCA УкpaiЪи в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-

ПolIIyкoBиМи pеквiзитaми сy.Цoвi pilпення зa кpитеpiяМи, BстaнoBЛениMи ЧaоTинaМи TpеTЬoto' п'ятoto - сЬoМo}o

стaттi 3 Зaкoнy УкparЪи <Пpo oнищенt{я BЛa.ци))' сToсoBI{o Iгнaтенкo o.A. в eдинoмy .цrp)I€BнoМy pеестpi

сy.цoBиx piшeнь вiдсyтнi.
oб,

oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвленo, щo Iгнaтенкo o.A. вкaзaнo дoотoвipнi вiДoмoстi щo.цo HaяBнoстt мaЙнa

(мaйновиx пpaв), нaбутoгo (нaбщиx) зa Чaс пepебyвaннЯ Нa ПocaДax' BиЗнaЧениx y ПyнкTaх 1 - l0 чacтини

пеpшoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo o.tищеI{Hя BЛa.ци'', якi вiдПoвi.цaroть нaявнiй поДaткoвiй iнфоpмauiТ пpo

мaйнo (мaйновi пpaвa) вкaзaнoi oсoби. Тaкorк BсTaHoBЛе}lo, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Iгнaтенкo

o.A., нaб1тогo (нaбyгих) зa .raс пеpебyвaння IIa Пoca.цax' BизнaЧенI{x y ПyHKTax 1 - l0 чaстини пepшoТ cтaттi 2

Зaкoнy Укpaiни ''Пpo o.lищеFlgя BЛaДи'', вiдпoвiдaс нaявнiй пo,цaткoвiй iнфоpмaцiТ Пpo Дoxo.ци, oтpимaнi

BкaзaнoЮ oсoбoro iз зaкoнних д)кеpеЛ.
Зa pезyльтaтaми ПpoBеДенoТ пеpевiрки BстaнoBЛeнo, щo Дo Ieнаmeнкo oлeнu Анаmолiiвнa IIе Заcmoco-

вуюmьcя забоpонu, визнaченi ЧaсTинoro TpeTЬoIo i иетвеpтotо стaттi 1 Зaкoнy Укpaiни..Пpo oнищeння BЛaди''.

Зaвiдyвau секTopy Пеpсoн€rЛy ПpилyЦькoТ oб'с.цнaнoi дep>кaвнoТ пo.цaт-
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo упpaвлiння '{ФC 

y Чеpнiгiвськiй oблaстi
C.M.Стpaхoвa

(iнiцiа.пи тa пpiзвищe)


