
ДoBIДКA
Пpo pезyЛЬTaTи ПepеBipки, перe.цбaЧенoТ зaкOHoм УкpaТни ..Пpo oнище}IllЯ BjltlJl'

Biдпoвiднo дo гryнктiв 1 i 2 чacтини п'ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнище[Iня BЛaди'' тa Пopядкy
ПpoBеДeHHЯ пеpевipки дoстoвipностi вi.цoмoстей щoдo зaстoоyBaнI{я зaбopo}r' пеpедбauених ЧaсTиHaMи
TpеTЬoIo i ueтвеpтotо стaтгi 1 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo o.rищr}Illя BЛaди,', зaтBеp.Ц}tенoГo ПocTaнoBo}o Кaбiнетy
Мiнiстpiв Укpaiни вiд 16 жoBTI{я 20|4p. J\b 563, Пpшлyuькoto oб'сДнalroю ДеpЖaBнoю Пo.цaTкoвoк)
iнспекцiеlo Гoлoвнoгo yпpaвлiння {ФC y Чеpпiгiвськiй oблaстi ПpoBe.цeнo пеpевipку дoстoвipнoстi
вiдoмoотей щoдo зaстoсyBa}Iня зaбopoн, пepeдбa.rених ЧacТинaМи TpеTьoto i vетвеpтotо стaттi l Зaкоrгy
УкpaТни ..Пpo ovищrння BЛa'ци',, щoДo
Ф еdopеrl ко Я н u Гp uzopiвнu
.Ц,aтa i мiсце нapoдlкення..
Паспopт:
Pесстpaцiйний нoмep oблiкoвoТ кapтки плaтникa пoдaткiв:
Miсце пpoживaння :
Miсце poбaTи: Пpшуцька oб,сdнана depaсавна nodаmкoва iнсnекцiя Гoittlвнutt-t s.ttpсlв'tittttя ,1.!,L 'r
ЧеpнiziвськiЙ oблаcmi
ПoсaДa нa чaс зaотoсyвaння пoлoхtень Зaкorтy УкpaiЪи <<Пpо oчиrцeння влaди>: cmаpuluй dеpэюавнuй pевiзr'tp-
iнcnекmop вiddiлу кoнmpoлю за dеклаpуваннялl П,\B

!ля пpoведенHя пеpeвipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oсoби пpo ПpoBе.цeння ПepеBipки' пеpелбaченoТ Зaкoнoм
УкpaТни ..Пpo oнищеHня Bлaди''' дelспapaцii пpo мaйнo' .цoxo.ци, BИтpaTkli зoбoв,язaння фiнaнсoвoгo хapaкTеpy
зa20|3piк, кoпiТ iнrпиx дoкyмeнтiв : Tpy.цoBoТ кни)кки' пaспopтa грoмадяI{инa УкpaТни.

Зaпити Пpo нa.цaння вiдoмoстей щoдo Фeдopепко Я.Г. нaдcилaIIИcЯ дo ГeнеpaльнoТ пpокypaTypи УкpaТни.
Miнiстepотвa внyтpiпrнiх cпpaB УкpaiЬи, Гoлoвнoго yпpaвлiння toстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi.
TеpитopiaлЬHoгo yпpaвлiння ,{еplкaвнoТ сy.ЦoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй oблaстi, ПpилyuькoТ
oб'с.цнaнoТ деpжaвнoi пoдaткoвoТ iнcпекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi.
Зa peзyльтaтaМи poзгля.Цy зaпитiв :

Генеpальнa пpoкypaтypa Укpaihи пpвiдoмили : Bстaнoвлeнo' щo Федоpeнкo Я.Г.y пеpioд з 2l листoпaДa
20l3 poкy лo22 лloтoro2014 poкy }ra пpoкypopсЬкo-слiд.rиx Пoсa'цax в opГaнax ПpoкypaTypи Hr ПраЦК)ва-rа i
зaxoДи' пеpедбaяeнi гryнктoм |2 чacтини дpyгoТ тa ЧaсTинolo TреTЬoto стaтri .i Зaкoнy Укpaiни <ll lpo u.tищеtrtlя
BЛaДи), не здiйснroвaлa.

Miнiстеpотвo вrтyгpilпнix опpaв УкpaiЪи в тepмiн. визнaчeний Пopядкoм пpoведення пеpевipки
Дoстoвipнoстi вiдoмoстей Щoдo зaстoсy.вaння зqбopoн. Цepедбaчених чaстинaми тpетьoto i четвepтoro стaтгi l
Зaкoнy УкpaТни кПpo oчиrцeння влaди>. зaтвеpджeнoгo пoстaнoвoIо Кaбiнет.v Miнiстpiв УкpaТни вiд
l 6.l 0.20l4 Nq 563. вiдпoвiдь не нaJraЛи нa зaпит, щo бyв нaдicлaний 12 rpулня 20l4 poкy зa Лb255/ l 0125-16-04-
016. BpaxoBy|оЧи змiни дo Пopядкy ПpoBе.цeнIIя пepевipки дoстoвipoотi вiдoмoстей щодo ЗaсToсyBaHнЯ
зaбopoн, пеpедбaueниХ ЧaсTинaМи тpeтЬоIo i нетвеpтoro стaттi l Зaкoнy УкpaТни кПpо oнищеHня BЛaДи).
Bнесeних ПoсTa}IoBolо Кaбiнеry Мiнiощiв Укpaiни ъiд25 бepезня 20l5 poкy Ns 167, згi.цно мaтеpiалiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaписiв У тPyдoвiй книясцi вбa.raeться' щo Фeдopeнкo Я.Г. нe зaймaлa ПoсaДи B opГaHaх
Miнiстepствa внyтpirшнix спpaв УкpaiЪи тa iнlшиx opгaнax в пepioд, щo пiдлягaе пеpевiрui.

Гoлoвне yпpaвлiння loстицiТ в Чepнiгiвоькiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкЕLзaниМи ПoшryкoBиMи
вiДoмoстями в e.цинoмy дep)I€Brroмy peестpi oсiб, щoдo якI.tx зaстoсoBaнo Пoлo)t(eнHя Зaкoну УкpaТни <Пpo
oЧищенItя Bлa.ци)), iнфopмaцiя щo,цo Федopенкo Я.Г. вiдоyгня'

Теpитopiaльне yпpaвлiння .ЦCA УкpaiЪи в Чepнiriвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйrli-l.
Пo[lyкoBиMи peквiзитaми сy.Цoвi piшrення зa кpитepiяМи' BcтaHoBЛeHиМи ЧacтинaМи TpеTЬo}o' П'ЯToto - сЬoМo}o
стaттi З Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo oнищeнIIя Bлaдю), cтoсoBtto Федopенкo Я.Г. в eдинoмy .цеp)кaBнoМy pесстpi
сy.Iloвиx pi шeнь вiдсyгнi.

Пpилyцькa oб,e,цнaнa деpжaвнa пo.цaткoвa iнспeкцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC .v Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiДoмили: BстaнoвлеI{o' щo Фeдopенкo Я.Г. вкaзaнo дoотoвipнi вi.цoмoстi щoдo нaявнoстi майнa
(мaйнoвиx пpaв), нaбщoгo (нaбyгих) зa Чac пepeбyвaння нa Пocaдaх' BизFIaЧениx y ПyнкТax l . l0 чaстини
пеprшoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeння BЛa.ци'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмaцiТ пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoT oсoби. Taкorк BсTaнoBлеI{o, Щo вapтiсть мafiнa (мaйнoвих пpaв) ФедopеHкo
Я.Г, нaбyгoгo (нaбщиx) зa нaс пеpe6yвaння нa Пoсaдaх''BизнaЧениx y пyнкTax l - l0 чaстини пеpшoТ стaттi 2
Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo oнищeFIHя BJIa,ци''' вiдпoвiдae нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauiТ Пpo дoхoди. oтpимaнi
Bкaзaнolо oсoбoю iз зaкoнниx ДI(epeл.

Зa peзyЛЬTaTaМи пpoведeнoТ пеpевipки BстaHoBЛeI{o, щo .цo Фedоpенкo Янu Гpuzоpiвнu Itе
Зacmocoвуlomьcя зсtбopoнI|, BуIзHaЧенi чaстинolo TpетЬoto i нетвеpтoro стaттi l Зaкoнy УкpаТни ..Пpo o.tиttlснtiя
BЛaДИ,,.

Зaв iдyвaн се кTopy Пеpco}rirлy ПpилyuькoТ oб, еднaнoТ деpжaвнoТ пo.цaт-
кoвoi iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння .{ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

С.M.Cтpaxoвa
(iнiuiали тa пpiзвише)

oГ


