
ДoBIДКA
пpo pезyлЬTaти ПepeBipки, Ilеpе.цбaЧeнoТ Зaкoнoм УкpaiЪи..Пpo oнищet|HЯBЛaдLf'

Biдпoвiднo дo пyнктiв 1 i 2 чacтиtlи п'ятoТ cтaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo ouищrння BЛa.ци,, тa Пopядкy
ПpoBeдeнIIя пеpeвipки дoстoвipнoстi вiДoмoстeй щo.цo зaстoсyBaнIIя зaбopoн, пepeдбauениx ЧaсTинaми
ТpeTЬolo i ueтвepтoro стaтгi 1 Зaкoнy Укpaihи ..Пpo o.rищенIIя Bлa/ци'', зaтBеpдясенoгo пoсTaнoвoIo Кaбiнery
Miнicщiв УкpaiЪи вiд 16 я(oBTIIя 2014p. Nэ 563, Пpилyшькorо oб'с.цпalloк) Деp)IсaBIIoю Пo.цaTкoвoк)
iнспeкцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiпня {ФC y Чеpшiгiвськiй oблaстi ПpoBедrнo пеpeвipкy дoстoвipнoстi
вi.цoмoстeй щoдo зaстocyBaння зaбopoн, пepедGauенI.tx чaсти}IaМи тpетЬolo i нетвepтoro отaттi 1 Зaкoнy
УкpaТни ..Пpo ouищeння BЛa.ци'', ЩoДo
Eльmе ка oл eкc ан dp а M aкoлоЙo в aчa
.Цaтa i мiсце нapoдясення..
Пaспopт:
Pеrстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшraтникa пo.цaткiв :
Мiсце пporкивaння :.
Мiсце pобoти: Пpшlуцька oб,еdнана dеpэюавна nodаmкoва iнспeкцiя Гoлoвнoeo уnpавлiння ДФC у
Чepнiziвcькiй oблаcmi
Пocaдa нa чaс зaстoоyвaння пoлoлсень Зaкoнy Укpaiни <<Пpo oчиtЦення влaди>>: нсlчсIllьнuк вiddiлу
iнфpаcmpукmуpu

,{ля пpoведе}IIIя ПepеBipки пoдaвалиоя кoпiТ зaяви oсoби Пpo ПpoBrДенIIя пeprBipки, пepeдбaченoТ Зaкoнoм
УкpaiЪи..Пpo oнищeнIIя BЛa.ци'', дeкЛapaцiТ пpo мaйнo, .цoхoДи, BиTpaTи i зoбoв'язaння фiнaноoBoгo хapaкTеpy
зa 2013piк, кoпii iнIпих дoкyмeнтiв : щyлoвoТ кни)I(ки2 ПaсПopTa гpoМaдянинa УкpaТни.

Зaпити Пpo нaдaнIUI вiдoмoстrй щo.цo Ельтекa o.lVI. IlaДcугllaJlИcя дo ГенepaльнoТ ПpoкypaTypи УкpaiЪи,
Мiнicтеpствa внyгpirшнiх сПpaB УкpaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння lоотицii в Чеpнiгiвськiй oблaотi,
Tepитopia.пЬtloгo yпpaвлiння ,{epясaвнoi оy,ЦoвoТ aдмiнiощaцiТ Укpaihи в Чеpнiгiвськiй oблaотi, ПршryuькoТ
oб,.цнaнoi деpжaвнoТ пoдaткoвoi iнcпeкцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФс y Чеpнiгiвськiй oблaстi.
Зa peзyльтaтaМи poзгля.Цy зaпитiв :

Генеpa.пьнa пporypaт.vpa Укpaiirи пoвi.цoмили : Bcтaнoвлrнo' щo Ельтек o.М. y пеpioд з 2| лиcтoпaДa
2013 poкy пo 22 ЛIoтoгo 20|4 polч нa Пpoкypopськo-cлiднI{х Пoсa'цax B opГaнax ПpoкypaTypи нe пpaIцoвaв i
зaхo.ци, пеpедбaueнi гryнктoм |2 чacтуIни лpyгoi Ta ЧaсTинolo тpeтЬolo cтaтгi 3 Зaкoнy Укpaiни <<ГIpo oнищeння
BЛa.ци), не з.цiйснroвaв.

Miнiотepствo вЦvгpirпнix cпpaв Укpaiни в тepмiн. визнaчений Пopядкoм пpoведення пеpевipки
дoстовipностi вi,цoмoотeй щoдo зaстoо}ъaння зaбopoн" пеpедбaчениx чaстинaми тpeтьoro i чeтвеpтorо стaтгi 1
ЗaкoЦv УкpaiЪи кПpo oчиrцeння влaди>. зaтвеpдясенoгo пoстaнoвoro Кaбiнeтy Мiнiстpiв Укpaihи вц
16.10.2014 J',lЪ 563" вiдпoвiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нa.цiслaний |2 гpудня 2014 poкy зa }гs245l10125-|6-04-
16. Bpaxoвyloчи змiни дo Пopядкy ПpoBе.ценH,t пepeвipки достoвipoстi вiДoмocтeй щoдo зaстoсyBaння зaбopoн,
пеpедбa.rениx чaстинal\,tи TprTЬoIo i uетвеpтoro стaтгi 1 Зaкoнy Укpaiни кПpo oнищrI{Iш BЛa,цD), BнeсrнLD(
пoотaнoBolo Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaiЪи ьiд25 бepезня 2015 poкy J\b 167' згi.цнo мaтepia.пiв oсoбoвoi спpaBи Ta
зaписiв У тpyдoвiй книlкцi вбauaсться, щo Ельтек o.М. не зaймaв пoсa.ци B opгal{ax Miнiстepствa внyгpiпrнix
спpaB Укpaihи тa iнrпиx opгaнax в пrpioд, щo пiдlягae пеpeвipцi.

Гoлoвне yпpaвлiння roстицii в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa вкaзaниМи ПoIIIyкoBими
вiдoмocтями в eдинoмy дepя€Bнo}ry pеестpi ociб, щoдo яких зaсToсoBaнo пoЛox(eн}Iя Зaкoнy Укpaihи <Пpo
oчищеItI{я BЛa.ци))' iнфopмaцiя щoдo Ельтeкa o.М. вiдcyгня.

Теpитopiaльне }.пpaвлiшrя .ЦCA Укpaihи в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
пoIIIyкoBиMи pеквiзитaми сyловi pitпення зa кpитepiяМи' BстaнoBлениМи ЧaоTи}IaМи TpеTЬoю' п'яToIo _ оЬoмolo
cтaтгi 3 Зaкoнy УкpaiЪи кПpo o.rищенI1я BЛaди)' cTocoBtlo Ельтекa o.M. в eдинoтшy .цеplrсaBllo}ty pеecтpi
сy.цoBl4x piшeнь вiдсyгнi.

ПpI,rщvцькa oб'еднaнa дeprкaвнa пoдaткoвa iнcпекцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння .ЦФC y Чepнiгiвськiй
oблaстi пoвi.цoмили: Bотaнoвленo, щo Ельтек o.М Bкztзal{o дoстoвipнi вiдoмocтi щo.цo нaяBнoотi мaйнa
(мaйнoвиx пpaв), нaбyгoгo (нaбyгиx) Зa Чac пepeбyвaння нa пoсaдax, BизнaЧенIlх y гtyt{кTaх 1 - 10 ЧacTини
пepшroi стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo oнищe}IIIя BЛa.ци'', якi вiдпoвi.цaroть нaяънiЙ пoдaткoвiй iнфopмauii пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoi oсoби. Taкoяс BсTa}IoBлеIIo, щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Ельтeкa o.M.,
нaбyгoгo (нaбyгих) зa чac пеpeбyвaння Ha Пoca.ц:rх, BизHaЧrниx y rryнкTaх l - 10 ЧaсTини пеpшroТ cтaтi 2
Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo oнищеItt{я BЛa.ци'', вiдпoвiдae нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмaцiТ Пpo Дoxo.ци, oщимaнi
Bк€tзaнolo oсoбoro iз зaкoнних.ЩкеpеЛ.

Зa pезyльтaTaМи пpoведeнoТ пepeвipки BcTaI{oBлeHo, Щo Дo Eльmека Олeкcанdpа MaкoлaЙoвIlча нe
lаcmocoвуl{,mьcя зобopoнlt, B|4ЗHaЧенi чaстинolo TpеTЬoIo i ueтвеpтoro стaтгi 1 Зaконy УкpaiЪи ..Пpo ouищення
в.ЛaДk{,'

Зaвiдyвau ceктoрy пepсollalry Пpигryuькoi oб'eднaнoТ дepяtaвнoТ пoдaт-
кoвoТ iнcпекцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чepнiгiвоькiй oблacтi

C.M.Cтpaхoвa
(iнiцiaли тa пpiзвище)


