
ДoBIДкA
пpo prзyЛЬтaти пrpeBipки, Пrpе,цбaчeнoТ Зaкolroм УкpaiЪи ..Прo o.rищeшняBЛaдv|',

Biдпoвiдно дo гryнктiв | i2 чacтуIни п,ятoТ стaтгi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo o.rищeш:яЯ BЛaДvI,' тa Пopядкy

IIpoBr.цення пеpевipки дocтoвipнocтi вiДoмoстeй щo.цo зacтoсyBaнIUI зaбopoн, пеpeдбaненI,Ix ЧaстинaМи

тpeTьolo i нетвepтoro cтaтгi l Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнищеIII{я Bлa.ци',' зaTвеpд)tсeнoгo ПoотaIIoBoIo Кaбiнery

Miнicщiв УкpaiЪи вiд 16 )I(oBTIIя 2014p, Nl 563, Пpилyшькorо oб'с.цпalloк) Деp)кaBIIoю ПoДaTкoBoк)

iнспeкцiсro Голoвнoгo yпpaвлiпня ,.{ФC y Чеpпiгiвськiй oблaстi ПpoBе.ценo пepeвipкy дoстoвipнoстi
вi.цoмoстей щoДo зaсToсyBaнIIя зaбоpoн, пepeдбa.reниx чaстиIIaМи TpeTЬoIo i нeтвеpтoтo отaттi 1 Зaкoнy

УкpaiЪи o.Пpo ouищeнIlя BЛa.ци'', ЩoДo
Ir ан ькe в aч M аp ii M aкoлаiв н a
.Цaтa i мiсце нapoдяrення..
Пaспopт:
Peеотpaцiйний нoмrp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoдaткiв:
Miоце пpoживaння :
Мiсцr poбoти: Пpultуцька oб'edнана dеpэюавна nodаmкoва iнсnекцiя Гoлoвнoeo уnpавлiння ДФC у
Чеpнiеiвcькiй oблаcmi
Пoсa.цa нa чaс зaстoсyвaння пoлorкень 3aкoЦv УкpaiЪи <Пpo oчиrцення влa,цю>: Зсnctl'уnнul{ HачсulьнuксI

упp авлiння-tлсtчсl]Iьнuк вidd iлу nеpeвipoк rшаmнuкiв пodаmкiв

.{ля пpoведе}rня пepeBipки пoдaвaлися кoпii зaяви ocoби пpo пpoBе.цeнI{я IIepеBipки, пеpедбaченoТ Зaкoнoм

Укpaihи..Пpo oнищeнIIя BЛa,ци,', дeкЛapaцiТ пpo мaйнo, дoxo.ци' BитpaTи i зoбoв,язaння фiнaнсoBoгo хapaктеpy
зa 2013piк, кoпii iнIпиx дoкyмeнтiв : тpy.Цoвoi кtIи)кки' пaсПopтa ГpoМa.цяIIи}Ia УкpaТни.

Зaпити Пpo Haдaння вi.цoмoстей щo.цo ПaнькrBПч lvI.M. нa.цcиЛ{lЛиcя дo Генepaльнoi пpoкypatrypИ УкpaТни'
C.гryлtби безпеки УкpaiЪи, Мiнiстepствa внyгpiIшнix cпpaв Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицii в

Чepнiгiвськiй oблaстi, ТepитopiальIloгo yпpaвлiння .{epжaвнoi сy,Цoвoi aдмiнicтpaцiТ УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй
oблaотi, ПpилyuькoТ oб'.цнaнoТ деpxсaвнoi пo.цaткoвoТ iнспeкцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чepнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaМи poзгЛя.Цy зaпитiв :

Генеpaльнa пpoкypaтypa Укpaiни пoвiдомили : BстaнoвлеIto' щo Пaнькeвич M.M. y пepioд з 21

лиcтoПaдa 2013 poкy пo 22 ЛIоToГo 2014 poкy нa пpoкypopськo-слiднI.tx пoсaДax B opГaнaх ПpoкypaЦpи не

ПpaцIoBaлa i зaхoди, пepeдбa.reнi гrylrктoм |2 чacтlини дpyгoi Ta ЧacTиtIoIо TpeTЬoIo стaтгi 3 3aкoнy Укpaiни
кПpo oнищrнII'I Bлa,ци>, нe здiйсrпoвалa.

C.lryлсбa бeзпеки Укpaihи пoвiдoмили : B Cлryлсбi бeзпеки УкpaТни B peзyлЬTaTi пеpeвipки нaJIBниx
мaтrpiалiв вiдоyгнi бyдь.якi вiдoмoстi щo.цo Пaнькeвич М.М.

Мiнicтеpствo вцvтpitпнiх спpaв Укpaihи в тepмiн. визнaчений Пopядкoм пpoвeдення пepевipки

Дocтoвipнoстi вiдoмoстeй rцoДo зaстoс}.вaння зaбopoн. пеpеДбaчених чaстинaми тpетьorо i четвepтolo стaттi 1

ЗaкoЦv УкpaiЪи кПpo oчищення владш>. зaтвеpдxсeнoгo пoстaнoвoro Кaбiнет.v Мiнiстpiв УкpaiЪи вц

l6.10.2014 Nq 563" вiдпoвiдь не на,цaЛи нa зaпит, щo бyв надiслaний 11 гpyлня 2014 poкy зa Jtlbl66/10125-|6-04-

016. BpaхoByloчи змiни дo Поpядкy пpoвr.цrння пеpевipки дoстoвipocтi вi.цoмoстей щo.цo зaоToсyBaIIня
зaбopoн, пepeдбaнениx ЧaсTинaМи ТpeTЬoЮ i нeтвеpтoro стaтгi l Зaкoнy УкpaiЪи кПpo ouищeнI{я BЛa.ци),

BнесеI{иx пocTal{oBoЮ Кaбiнery Miнiстpiв Укpaihи ьiд25 бepезня 2015 poкy J\b 167, згi.цнo мaтepiaлiв oсoбoвoi

спpaBи тa зaпиciв y трyдoвiй книхсцi вбauaсться, що Пaнькевич М.М. нe зaймалa Пoсa.ци B opгaнurx

Мiнiстepотвa внyтpiIпнix спpaв УкpaiЪи тa iнrпиx opгa}Iax в пеpioд, щo пiд.гlягae пеpeвipшi.
Гoлoвне yпpaвлiння toстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa вказaними Пo[ryкoBиIvlи

вi.цoмoстями в eдинoмy Дrprr€Bнo}ty peсотpi oсiб, щo.цo якиx зaсТoсoBaнo ПoЛo)кeнIIя Зaкoнy УкpaiЪи кПpo

oЧищel{ня BЛa.ци)), iнфopмaцiя щo.цo ПaнькeBиЧ M.М. вiдсyтня.
Tepитopiальнe }uпpaвлiння ДСA Укpaiни в Чepнiгiвоькiй oблacтi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-

ПoIIIyкoBиМи pеквiзитaми сy.Цoвi pirпення зa кpитepiяMи, BcTaнoBЛеними ЧacTинaми TpеTЬoIo, П'яToto - сьoМolo

стarгi 3 Зaкoнy УкpaiЪи кПpo oнищеI{IIя Bлaди), стoсoBнo Пaнькeвич M.M. в eдинoплy .цep)кaBнo}ty peсстpi

сy,цoBиx piIпeнь вiдсyгнi.. 
Пpищ,цькa oб,eднaнa деpжaвнa пoдaткoвa iнспекцiя Гoлoвнoгo }.пpaвлiння .ЦФC y Чepнiгiвськiй

oблaотi пoвiдoмили: Bстaнoвлeнo' щo Пaнькeвич M.M. вкaзaнo дoстoвipнi вiдoмoстi щoДo нaявнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyтoгo (нaб1тиx) зa Чac пеpебyвaння IIa Пoca.цax' BизI{aЧених y гryHктax 1 . 10 чacTини

пеpIшoТ стaтгi 2 Зaкoнy Укpaihи ''Пpo оuищeншI BЛa,ци'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмaцiТ пpo

мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoi oсoби. Taкoяс BстaнoBЛeнo, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) ПaнькeBиЧ

М.М., нaбyгoгo (нaбyтиx) зa Чaс пepебyвaння нa пoоaдirx' BизIIaЧенI.tх y гryI{ктilx 1 - 10 чaотини пеprпoТ cтaтri2

Зaкoнy Укpaiни ''Пpo o.rищr}Iшl Bлa,ци'', вiдпoвiдar нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмaцii пpo .цoхoДи, oтpимaнi

Bкaзaнolo oоoбoro iз зaкoнниx ДжrpеЛ'
Зa pезyЛьтaTaМи пpoведенoТ пеpeвipки BстaнoBЛeI{o, щo .цo Панькeвaч Mаpii Maкoлаiвнa нe

ЗаcmocoвуIцmьcя зобopoнIt, Bи4З|IaЧeнi uaс1инolo тpеTЬolo i .reтвepтorо стaтгi 1 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo o.lищення

BЛaДkl,'.

Зaвiдyвaн сrкTopy Пepсo}Iaщ/ ПpшryuькoТ oб'e,цнaнoi дepxсaвнoТ пo.цaт-
кoвoТ iнопeкцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ,{ФC у Чepнiгiвськiй oблaстi

C.М.Cтpaxoвa
(iнiцiали тa пpiзвище)
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