
ДoBIДКA
пpo peЗyЛьTaTи ПepеBipки, пеpе.цбaЧе}roТ Зaкoнoм УкpaiЪи ..Пpo ovищенt{я BЛaди,'

Biдповiднo дo гryнктiв | i 2 чacтини п'ятoi стaттi 5 Зaконy Укpaihи ..Пpo ouищеtlня BЛaди', тa Пopя.Цкy
пpoBедення пеpевipки дoстoвipнoстi вi.цoмoстей щoДo ЗaсToсyBaння зaбopoн, пеpедбauениx ЧaсTиHaMи
TpеTЬo}o i vетвеpтorо стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи..Пpo oнищrнHя BЛaДи,,, зaTBеpдlкlнoгo IIoсTaнoBoIo Кaбiнеry
Miнiстpiв УкpalЪи вiд 16 lr(oBTHЯ 20|4p. Nl 563, Прилyuькoro oбoс.цнalloк) Дep}кaBlroю шo.цaTкoBoк)
iнспекцiсro Голoвнoгo yпpaвлiнпя !ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBеДeнo пepевipку дoстoвipнoстi
вi.цомoстeй щoдo зaсToсyBa}IшI зaбopoн, пepедбa.reних ЧaсTиHaМи тpеTЬolo i ueтвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy
Укpaihи ..Пpo o.tищення BЛa.ци,,, ЩoДo
К)pueнкo Лidii B оло d uм ap iв н a
,Цaтa i мiсце нapo.цжeння..
Пaспopт:
PесстpaЦiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoдaткiв:
MiсЦе пpolкивaння :
Мiсце рoбoти: Пpultуцька oб'сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння tФС у
Чеpн iz iвc ьк iЙ oбл аc tn i
Пocaдa нa чaо зaстoоyвaння пoлo;кeнь Зaкoцv Укpaiни <<Пpo oчиЩення влa,ци>>: нсIчсUlьнъtк вiddiлу |lozсl|tlення
забopеoванocmей

,{ля пpoведенHЯ ПrpеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oco6и Прo пpoBеДеHtIя ПrреBipки, пеpедбaченoi Зaкoнoм
УкpaiЪи ..Пpо онищенt{я BЛa.ци',, декЛapaцiТ пpo мaйнo, .цoхo,ци' BиTpaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoBoгo xaрaкTеpу
зa 2013piк, кoпii iнrших дoкyментiв : тpyлoвoТ кни;Кки' ПacПopTa гpoМa,цянинa Укpaiни.

Зaпити Пpo Ha.цaнrrя вiдомoстей щoДo Iopuенкo Л.B. нaдсилaJ|ИcЯ дo ГeнеpальнoТ пpoкypa;rypИ УкpaТни,
Cлyкби безпеки УкpaТни, Мiнiоте1lствa внyтpirпнiх спpaв УкpaiЪи' Гoлoвнoгo yпpaвлiння toотицiТ в
Чеpнiгiвськiй oблaстi, TеритopiaлЬHoГo упpaвлiння .{eplкaвнoТ сy.Цoвoi aдмiнiстpaцii УкpaТни в Чеpнiгiвоькiй
oблaстi, ПpилyшькoТ oб,.цнaнoТ дepхсaвнoi пoдaткoвоТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чepнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaми poзГЛя,Цy зaпитiв :

Гeнеpальнa пpoкypaтypa УкpaiЪи пoвiдoмили : BстaнoвлеI{o, щo lopненкo Л.B. y пеpioд з 2l листoпa.цa
2013 poку пo 22 ЛIoToгo 20i4 poкy нa Пpoкypopськo.слiдних Пoсa.цax B opгaнax ПpoКypaTypи не ПpaцЮвaлa i
зaxoДи' пеpедбaнeнi щ,нктoм 12 чacтиllи лpyгоТ Ta ЧaсTинoю TpeTЬoIo стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <<Пpo ouищeння
BЛa.ци)), не зДiйснroвaлa.

Cлyхсбa безпеки Укpaihи пoвiдoмили : B Cлyкбi безпеки УкpaiЪи B pеЗyЛЬTaТi перевipки нaяBних
мaтеpiaлiв вiдcyтнi бyдь-якi вi'цoмoстi щoдo }opненкo Л.B. ,

Miнiотеpствo внvтpiIпнix спpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений ПоpяДком пpoвеДення пеpевipкц
.цoстoвipнoстi вiДoмостей щоДo зaетoо},вaння зaбopoн. пеpеДбaчeниx чaстинaми тpетьoro i четвеpтoro стaттi 1
ЗaкoЦv УкpaiЪи <Пpo oчищення влaди>. зaтвеpдlкенoгo пoстaнoвoю Кaбiнет.v Miнiстpiв Укpaiни вц
l6.10.2014 Ng 563. вiдпoвiдь не Ha.ц€ lJIи нa зaПит, що бyв нaДicлaний 11 гpyлня 2014 pокy зa Nbl69/10125-|6-04-
016. BpaхoByroЧи змiни дo Пopядкy ПpoBе.ценнJI пеpевipки дoстoвipoстi вi.цoмoстей щoДo зaсToсyBaння
зaбopoн, пеpедбaнениx ЧaсTинaМи TpеTЬoIo i .rетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo o.tищеtlHя BЛaди)'
BнесеIIих ПoсTaнoBolo Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaТни ъiд 25 беpезня 20 l 5 poкy J\b 1 67, згiДно мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй кни;кцi вбavaсться, щo Iopuенкo Л.B. не зaймaлa пoсaДи B opгaнax Miнiстеpствa
внyтpirшнiх сПрaB Укpaiни тa iнrпиx opгaнaх в пеpioд, щo пiдлягar пеpевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння toстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaЗaFIиМи IlorrryкoвиМи
вiДoмoстями в eДинoмyдеplt€Bнoмy pесстpi oсiб, щoДo якиx зaсToсoвaнo ПoЛo)кеHHя Зaкoнy УкpaiЪи кПpo
oЧищення BЛa.ци))' iнфopмauiя щoдo Юpнeнкo Л.B. вiдс1тня.

Tеpитopiaльне },пpaвлiння .ЦCA УкpaiЪи в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПoI,IIyкoBиMи pеквiзитaми сy.Цoвi piшeння зa кpитepiяMи, BсTaнoBлeHиMи ЧaсTинaMи TpеTЬoIo, П,яToto _ сЬoМo}o
стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpо o.rищеtlня BЛa,ци)' оToсoBнo lOpuенкo Л.B. в €динoмy Деpll€BHoNfy pесстpi
сyдoBих pirшень вiдсyтнi.

Пpил},цькa oб'сднaнa деpжaвнa подaткoвa iнспекцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння ,ЦФC y Чepнiгiвськiй
oблaстi noвiдoмили: BстaнoвлеHo, щo lopvенкo Л.B. вкaзaнo достoвipнi вiдoмoстi щoдo нaявнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyтoгo (нaбyтиx) зa Чaс пеpебувaння I{a пoсa.цax' Bиз}IaЧеHиx y ПyнкТax l - 10 ЧaсТИHИ
пеplпoi стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo o.rищення BЛa.ци'', якi вiдпoвiДaloть нaявнiй пoдaтковiй iнфopмauii пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Тaкorк BсTaнoBЛенo, щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) topненко Л.B.,
нaбщoгo (нaбyтиx) Зa Чaс пеpебyвaння нa ПoсaДax' BиЗF{aче}rиx y ПyнкTax 1 - l0 ЧacTИHvl пеpшoТ cтaтri 2
Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищенHя BЛaДи'', вiдпoвiдaе нaявнiЙ пo.цaткoвiй iнфopмauii Пpo .цoхoди, oтpимaнi
BкaЗaFIoIo oсoбoro iз зaкoнниx ДкеpеЛ.

Зa pезyльтaтaМи rTpoBe.цeнoТ пepeвipки BсTaнoBЛeнo, щo Дo IОpuенкo Jlidi:i Bолodttлtupiвнu нe Заcmoco-
вуюmьcя забopoнu, визнaченi ЧaсTинoIо тpеTЬoIо i uетвеpтolo стaтгi 1 Зaкoнy УкpaТни o.Пpo oнищeНHЯ BЛaдt|,.

Зaвiдyвa.r секToрy ПерсoнaПy ПpилyцькoТ oб, с.цнaнoТ деpхсaвнoТ пoДaт-
ковоТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФC y Чepнiгiвськiй oблaстi

C.M.Стpaxовa
(iнiuia.rrи тa пpiзвище)


