
ДoBIДкA
пpo pеЗyЛЬTaти IIеprBipки' пеpе.цбaЧенoТ Зaкoнoм УкpaiЪи ..Пpo ouищеtlttя BЛaди,'

Biдпoвiднo дo пyнктiв | i 2 чacтини п,ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo oнищeння BЛa.ци,' тa Пopядкy
ПpoBеДеHHя пеpевipки дoстoвipнoстi вiДoмoстей щoДo зaсToсyBaння зaбopoн, пеpедбaнениx ЧaсTиI{aMи
TpeTЬoIo i нетвеpтoro стaттi l Зaкoнy УкpaТни ..Пpo o.rищен}lя BЛaДи'', зaTBеpдясенoгo ПoсТaнoBolo Кaбiнеry
Мiнiстpiв УкрaiЪи вiд 16 )кoBTFtя 2014p, J\Ъ 56з, Пpилyuькorо oб'с.цнalloю Дep}кaBIIoю ПoДaTкoBoк)
iнспeкцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФC y Чepнiгiвськiй oблaстi Пpoве.цеHo пepeвipку достoвipнoстi
вiдoмoстей щoДo зaсTocyBaHHя зaбopoн, пеpедбa.rениx ЧaсTиI{aМи TpеTьoto i нетвеpтoro стaттi 1 Зaконy
УкpaТни ooПpo ouищeнHя BЛa.ци',, ЩoДo
Pe бp uн a Люdм uл a Анаmoлiiвн a
.IIaтa i мiсце нapo.цrкення..
Пaспopт:
Pеeстpaцiйний нoмеp облiкoвoТ кapтки плaтникa пoдaткiв:
Miсце пporкивaння :
Мiсцe poбoти: Пpшlуцька oб'edнана dеpэюавна nodаmкoва iнcпекцiя Гoлoвнozo упpсtвлiння /IФС у
ЧеpнiziвськiЙ oблаcmi
Пoсaдa нa чaс зaстoсyвaння пoлolкень Зaкoн.v УкpaiЪи <<Пpo очипIення влaДи>>: Заcmуnнuк нсtчсulьI||Jксt уnpав.,li-
ння-нсlчсIльнuк вiddф аdмiнicmpування doхodiв cамoзайняmuх ociб упpавлiння doхodiв i збopiв з фiзuннuх ociб

!ля пpoведrння ПеprBipки пoдaва"пися кoпiТ зaяви oсoби Пpo пpoBеДeннЯ пеpеBipки' пеpедбaченoТ Зaкoнoм
УкpaТни..Пpo oиищення вЛaДи'', дек.пapaцiТ пpo мaйнo, .цoxoди, BиTpaTи i зобoв'язaння фiнaнсoBoГo xapaкTеpy
зa 2013piк, кoпii iнlпих дoкyментiв : тpyДoвoТ к}Iи)I(ки' ПaсПopTa гpoМa.цянинa УкpaiЪи.

Зaлити Пpo нaДaння вiдoмoстей щo.цo Pебpини Л.A. нaдсилaЛИQЯ дo ГrнеpaльнoТ пpoкypu|уpИ УкpaТни,
Cлyтсби бeзпеки УкpaТни, Мiнiстеpствa внyтpirшнix спpaв УкpaТни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицiТ в
Чepнiгiвськiй облaстi, TepитopiaльI{oгo yпpaвлiння .{еpжaвнoТ сyДoвоТ aдмiнiстpaцiТ УкpaТни в Чepнiгiвськiй
oблaстi, ПpилyuькoТ oб'ДнaнoТ деpжaвнoТ пoДaткoвoТ iнспeкцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
За pезультaTaми poЗГЛяду зaпитiв :

Генеpaльнa пpoкypalvpa Укpaiни пoвiдoмили : Bстaнoвленo, щo Peбpинa Л.A. y пеpioд з 2Т луlcтoпaДa
2013 poкy пo 22 лIотoгo 20|4 polч нa Пpoкypopськo-слiдних ПoсaДax B oргaнaх Прoкypaтypи Еrе Пpaцювaлa i
зaxoДи' пepедбaиенi пyнктoм |2 чacтини дpyгoi Ta ЧaсTиt{o}o TpеТЬoЮ стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo oнищeння
BЛaди)), не здiйснювaлa'

Cлyжбa безпеки УкpaiЪи пoвiдомили : B Cлyхсбi безпеки УкpaiЪи B pезyЛЬTaTi пеpевipки нaяBHих
мaтеpiaлiв вiдсyтнi бyдь-якi вiДoмостi щoдo Pебpини Л.A.

Miнiстepствo вЦvтpilпнiх спpaв УкpaiЪи в тepмiн" визнaчений Пopядкoм пpoвеДення пеpевipки
дoстoвipнoотi вiдoмocтей щoДo зaстoоyвaння зaбopoн. пepеДбaчениx чaстинaми тpетьoro i четвеpтotо стaттi l
ЗaкoЦv Укpaiни <<Пpo oчищення влaДю>. зaтвеpдx<енoгo пoстaновoю Кaбiнery Мiнiстpiв УкpaiЪи вiд
16.10.2014 NЪ 563. вiдпoвiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нaДiслaний 11 гpyлня 2014 poкy зa J\Ъ165ll0125-1,6-04-
016. BpaxoBytоЧи змiни дo Пopядкy пpoBе.цен}UI пеpевipки дoотoвipoстi вiдoмoстей щoДo зaсTocyвaння
зaбopoн, пеpедбaveних ЧaсTинaМи ТpeTЬoЮ i иетвеpтorо стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи кПpo ouищення BЛaДи),
BHесениx ПoсTaнoBoto Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaiЪи вiд25 беpeзня 2015 poкy Nb 167, згi.цнo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПpaви тa зaписiв y тpyлoвiй книlкцi вбaнaeться, щo Ребpинa Л.A. нe зaймaлa ПoсaДи B OpГaнax Мiнiстepствa
внyтpiшrнix сПpaB Укpaiни тa iншиx opГaнax в пеpioд, щo пi.цлягaс пеpевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння toстиЦiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвi.цoмили : Зa BкaЗaниMи ПotIIyкoBиМи
вi.цомoстями в eдиномy .цep)r€Bнoмy pесстpi осiб, щoДо якиx зaстoсoBaнo ПoЛolл(еllt{я Зaкону УкpaТни кПpo
oЧищеHHя в.ЛaДуI>>, iнфopмaцiя щoдoPебрини Л.A. вiдсyтня.

Теpитopiaльнe },пpaвлiння .ЦСA УкpaТни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПolIIyKoBиMи pеквiзитaми оyДовi pitшення зa кpитеpiяМи, BсTaнoBЛeниMи чacTинaми TpеTЬoIo' п,яToIo _ сЬoмoro
стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни кПpo ovищeн}Iя BЛa.ци))' сTocoBtlo Pебpини Л.A. в eдинoмy Дерrl€BrroМy ресстpi
сy,цoBих pirпeнь вiдс1тнi.

Пpил},Цькa oб'сднaнa деpжaвнa пoдaткoвa iнспекцiя Гoлoвнoгo },пpaвлiння .ЦФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвленo' щo Pебpинorо Л.A. вкaзaнo дoстoвipнi вiДoмoстi щoдo нaявнoстi мaЙнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyтoгo (нaбриx) зa Чaс пеpебyвaння нa Пoсaдaх, BиЗ}IaЧeниx y ПyнкTaх 1 - l0 ЧaсTини
пeprпoТ стaттi 2 Зaкoнy Укpaihи ''Пpo o.rищення BЛaДи'', якi вiдпoвi.цaють нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмauiТ пpo
мaйнo (мaйновi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. TaкoNс BсTaнoBЛенo, щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Pебpини Л.А.,
нaбyгoгo (нaбyтих) Зa Чaс пеpебyвaння нa lIoсaДax' BизнaЧе}Iиx y ПyнкTax l - l0 ЧaсTини пеptпoТ cтaттl 2
Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищення BЛa.ци'', вiДповiДar нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauiТ Пpo дoxoДи, oтpимaнi
Bкaзaнolo oсoбoro iз зaкoнниx ДкеpеЛ.

Зa pезyльтaтaMи ПpoBeДенoТ пеpевipки BсTaнoBЛенo, щo .цo Peбpuнu Лtоdмuлa Анаmолiiвнu I'е lаcmОco-
вуюmbcя забоpонa, визнaченi ЧaсTиFIoIo Tpетьo}o i vетвеpтoto стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни ooПpо оvищlннЯ BЛaди,'.

Зaвiдyвa.r cекTopy ПеpсoьIaЛy ПpилyuькoТ oб'е.цнaнoТ деpхсaвнoТ пo.цaт-
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

C.M.Cтpaхoвa
(iнiцiали тa пpiзвище)


