
ДoBIДкA
Пpo peзyЛЬTaти пеpеBipки, пepе.ц'бaЧeнoТ Зaкoнoм УкpaiЪи ..Пpo ouищенHя вЛaди''

Biдпoвiднo дo rryнктiв l i 2 чacтини п,ятoТ отaттi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo оuищеHttЯ BЛaди', тa Поpядкy
ПpoBeДеHFlя пеpевipки дoотoвipнoстi вiдoмoстeй щoдo зacтoсyBaння зaбopoн, пеpедбauениx ЧaсTиЕIaМи
TpеTЬotо i .tетвеpтoto стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo o.rищеIIItя Bлa"ци'', зaTBep,Ц}teнoГo ПoсTaHoBoЮ Кaбiнетy
Мiнiстpiв Укpaiни вiд 16 я(oBTня 20|4p. Ns 563, Пpилyuькotо об'с.цнaнoю ДeрtlсаBнolo ПoДaTкoBoк)
iнспекцiсlо Голoвнoгo упpaвлiння '{ФC у Чepнiгiвськiй oблaстi ПpoBeдеHo пеpевipкy достoвipнoсr.i
вiдoмoстей щoДo ЗaстoсyBaI{н'I зaбopoн, пepедбaнeниx ЧaсTинaМи тprTЬolo i vетвеpтoto стaттi l Зaкoнy
УкpaТни ..Пpo oнищеI.II{я BЛaди,', ЩoДo
П аpхоtll е н кo О кcан u B oлo d aл ap iв н u
.Цaтa i мiсце нapoдяtення..
Пaспopт:
Pесотpaцiйний нoмep oблiкoвoi кapткIl плaтникa пoдaткiв:
Мiсце пporкивaння :
Miсце рoбoти: Пpuлуцька oб'сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcпекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФС у
Чеpнiеiвcькiй oблаcmi
Пoсaдa нa чaс зaстoсyвaння пoлo>кeнь Зaкoнy УкpaiЪи кПpo oчищeння влaди>: начсlЛьнuк вiddiлу nodаmку на
n p uбу mo к, м i с це в uх' p е cуp c нIrх, p е нmнuх mа н епo d аmкo в l,Dс nл аm е эю i в

flля пpoведeння ПеpеBipки подaвa.пися кoпii зaяви oсoби Пpo ПpoBе.цення ПepeBipки, пеpедбaчeноТ Зaкoнoм
УкpaТни o.Пpo oнищення BЛa.ци',, дeклapaцiТ пpo мaйнo, .цoxoди' BkrTpaTИ i зoбoв,язaння фiнaнсoBoГo xaрaкTеpy
зa20l.3piк' кoпiТ iнrпих дoкумeнтiв : щy.ЦoвoТ кHI,DКки, ПaсПopтa гpoМa.цяHинa УкpaТни.

Зaпити Пpo нa.цaння вiдoмoотей щoдo Пapхoменкo o.B' нaдcиJlzlЛися дo ГeнеpaльнoТ пpoкyptItуpvl УкpaТни.
Cлyrкби бeзпеки УкpaiЪи, Miнiотepствa внyтpiIпнiх спpaв Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння toстиЦii в
Чеpнiгiвськiй oблaстi, TepитopiaлЬHoгo yпpaвлiння .{epхсaвнoТ сy.ЦoвoТ aдмiнiстpaцiТ Укpaiни в Чеpнiгiвськiй
oблaстi, ПpилyuькoТ oб,с.цнaнoi деprкaвнoi пoдaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaMи poзгЛя.Цy зaпитiв :

Генеpальнa пpoкypaтypa УкpaiЪи пoвiдoмили : BстaнoвлеHo' Щo Пapxoмeнкo o.B 1, пеpirl,r .з l l
ЛисToПaДa 20l3 poкy пo 22 ЛЮтoгo 2014 poкy нa Пpoкypopськo-слiд.tих ПoоaДaх B opГaнaх ПpoкypaTypи не
ПpaцЮBaЛa i зaхoди, пepeдбa.reнi гryнктoм |2 чacтиъlи лpyгoТ тa ЧaсTиHoIo TpeTЬoto стaтгi 3 Зaкoнy УкpaТни
<Пpo oнищeння BЛaди>, не здiйcr*oвaлa.

CлРкбa бeзпeки УкpaiЪи пoвiдoмили : B Cлy:кбi безпеки УкpaiЪи B pезyЛЬTaTi пеpевipки HaяBHих
мaтeрiaлiв вiдсyгнi бyль.якi вiдoмoстi щoдo Пapxoменкo o.B.

Мiнiстepствo вr.ЦдpiIпнix спpaв Укpaihи в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoведення пеpевipки
Дoстoвipнoстi вi.цoмoстей Щoдo зaстoсyвaння зaбopoн. пеpедбaчeниx чacтинaми тpетьotо i четвеpтoю стaттi l
Зaкoнy УкpaТни кПpo oчищeння влaди>. зaтвepдxtенoгo пocтaнoвorо Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд
l6. l0.20l4Jф563.вiдпoвiдьненaдaлинaзaпит,щoбyвнaдiслaний11гpyлrш20l4poкузaJ\Ъl62l|0125- l6-04-
016. BpaхoBytoЧи змiни дo Пopядкy ПpoBe.ценIIя пepeвipки дoотoвipoстi вiДoмoстей що.цo ЗaсToсyBaHHя
зaбopон, пеpедбaненI.tх ЧaсTинaМи тpетЬolo i нетвepтoro cтaтгi l Зaкoнy УкpaТни <Пpo oницеHLIЯ BЛaди).
Bнесениx ПoоTaнoBotо Кaбiнеry Miнiстpiв Укpaiни вiд25 беpeзня 2015 poкy N9 l67' згiднo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПpaви та зaписiв y тpyдoвiй кнюкцi вбaнaеться, щo Пapхoменкo o.B. не зaймалa ПoсaДи B opГal|aх
Мiнiстеpствa внyгpilшнix спpaв Укpaiни тa iнrшиx opгa}rax в пеpioд' Щo пiДгlягaс пеpевipшi.

Гoлoвне yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблacтi пoвiдомили : Зa BкaзaHиМи ПoшyкoBиМи
вiдoмoстями в eдинoмy дep)@Bl{oмy pеeстpi oоiб, щoдo яких зaсToсoBaHo ПoЛo)t(еHня Зaкoнy УкpaТни <Пpо
oЧищеHItя BЛa.ци))' iнфopмaцiя щoдo ПapхoМоHкo o'B. вiдсщня.

Тepитopiальне yпpaвлiння ,ЦCA УкpaiЪи в Чepнiгiвоькiй oблaотi пoвiдoмили: Зa iнфopмauiйнo-
Пoll]yкoBиMи pеквiзитaми сyДoвi pirпeння зa кpитеpiяМи' BстaHoBЛeниМи ЧaсTиHaМи TреTЬoto, П'яToЮ - сЬoМoЮ
стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo oнищeHHя BЛaди>, стoсoвнo Пapxомeнкo o.B. в eдинoмy Деp)кaBHoMy pесстpi
сy.цoBиx pirпень вiдощнi.

Пpилyцькa об'сднaнa деprкaвнa пoдaткoвa iнcпекцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiДoмили: Bстaнoвленo, щo Пapхoменкo o.B. вкaзaнo дoстoвipнi вi.цoмoстi щoдo нaявнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyтoгo (нaбyгих) зa Чac пepeбyвaння нa Пoсaдax' BизнaЧе}Iиx y пyl;кTax l - l0 чaстини
пеpшoТ отaтгi 2 Зaкoнy Укpaihи ''Пpo o.rищеtlня Bлaди'', якi вiдпoвi.цaють нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauiТ пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Taкoж BстaнoBлeнo, щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвих пpaв) ПapxoМеHкo
o.B. нaбyтoгo (нaбyгиx) зa.raс пеpeбyвaння нa пoсa.цax' BиЗнaЧе}tих y ггyнкTaх l - l0 чaстини пеpLloT стaттi ]
Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищеI{Hя BЛa.ци'', вiдпoвi.цaс нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмauiТ Пpo ДoхOди. ul1lltrt.rtti
Bкaзaнo}o oсoбoю iз зaкoнниx.ЩкepеЛ.

Зa peзyльтaПa|{kl пpoведенoТ пepевipки BcтaнoBленo, Щo дo Поpхoлteнко oкcсtнu Bолоdшмupiвttu t!е
ЗасmОcoву'иmьcя забopoнIt, Bу|ЗНaЧенi чacтинolo тpeтЬoto i .reтвеpтoto стaттi l Зaкoнy УкpaТни ..Пpo oниЩення
BЛaДИ...

Зaв iдyвaн секTopy ПеpоoнaЛy ПpилyЦькoТ oб'е.ц'нaнoТ дepжaвнoТ Пo,цaT-
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФС y Чepн!гiвоькiй oблaстi

С.М.Cтpaxoвa
(iнiuiали тa пpiзвиЩе)

cl


