
ДoBIДКA
Пpo pезyЛЬтaти пeрeBipки' ПepeдбaЧеHoТ ЗакoнoМ УкpaТни ..Пpo oнищеHня BЛaди,,

Biдпoвiднo дo rryнктiв | i 2 чacтини п,ятoi отaтгi 5 Зaкoнy УкpaiЪи o.Пpo oнищеHHя BЛaДи'' тa Пopядку
ПpoBеДеttня пepевipки дoстoвipнoстi вiдoмoстей щo.цo зaстoсyBarrня зaбopoн, пеpедбaнeних чaсTинaMи
TpeTЬotо i нетвеpтoto стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи .oГIpo ovище}tня BЛади'', зaTBep,Ц)кенoГo ПoсTaHoBoЮ Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 я(oBTHя 20|4p. Ns 563, Пpилyuькoro oб'сДнalloю Дep)кaBнoЮ lloдaТкoBoк)
iнспекцiсtо Гoлoвнoгo yпpавлiння ,.{ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBеденo пеpевipкy дoстoвipнoсr.i
вiДомoстей щoдo зaсTocyBa}rня зaбopoн' пepедбaнениx ЧaстинaMи TpеТьoto i нетвеpтоtо стaттi l Зaкorlv
УкpaТни ..Пpo o.rищеHня BЛaДи'', ЩoДo
f po бo m B шlе нmaн u Bячеcлов iвн a
Дaтa i мiсце нapoдltення..
Пaспopт:
Pесстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoдaткiв:
MiсЦе пpolкивaння :
Мiсце poбoти: Пpuлуцька oб,сdнана dеpcюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФС у
Чеpнiziвcькiй oблаcmi
Пoсaдa нa чaс зaотocyвaння пoлoxtен.ь ЗaкoЦv УкpaiЪи <<Пpo oчиrцeння влaди>: cmаpuluй dеpэюавнuй pевiзсlp-
iнсnекmop вiddiлу кoнmpoЛю за deклаpуванням П,\B

.Д'ля пpoвeденH;l ПеpеBipки пoдaвалися кoпii заяви ocoби Пpo ПpoBедеHHя ПepеBipки, пеpедбaченoТ Зaкoнoм
УкpaТни ..Пpo ouищеHtlя BJIади,,, деклapaцii пpo мaйнo' дoxoди, B||тpыrИ i зoбoв'язaння фiнaнсoвoгo xapaкТеpy
зa2013piк, кoпiТ iнrшиx дoкyмeнтiв : Tpy.цoBoТ кни)кки' ПaспopTa гpoMa.цяни}ra Укpaiни.

Зaпити Пpo нaдaння вiДoмoстей щoдo ,{poбoт B.B. надсил€lJIиcя .цo ГeнеpaльнoТ пpoкуpатуpи УкpaТrrи'
Miнiстеpствa внyтpirпнiх сПpaB УкpaТни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння rостицiТ в Чеpнiгiвськiй r-iбltaс lr^
ТеpитopiалЬнoГo yпpaвлiння .{еpжaвнoТ cyдoBoi aдмiнiсщaцiТ УкpaiЪи в Чepнiгiвськiй oблaстi, ПpилуuькoТ
oб,сднaнoТ деpжaвнoТ пo.цaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФС y Чеpнiгiвськiй oблaстi.
За pезyльтаTaMи poзГЛЯ'Цу зaпитiв :

Гeнеpальнa пpoкypaтypa УкpaiЪи пoвiдoмили : Bстaнoвлeнo, щo .{poбoт B.B. y пеpioд з 2 | листoпaДa
20l3 poкy пo22 лloтoro2014 poкy нa пpoкypopcЬкo-олi.цчиx Пoca"цax B opгaнax ПpoкypaTypи }|е Пpaц}oвaлa i
зaхoди' пеpедбaнeнi гryнктoм 12 чacтуlни дpyгоТ тa Чaстинolо тpeTЬolo стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <Пpo oниЩення
BЛaДи), не здiйснroвaлa.

Мiнiстеoствo вrгyгpilпнix спpaв УкpaiЪи в теpйiн. визнaчений Пopядкoм пpoведення пеpевipки
дoстoвipнoстi вi.цoмoстей rцo.цo зaстoсyвaння зaбopoн. пepeдбaчених чaстинaми тpeтьoю i четвеpтoю стaттi l
Зaкoнy УкpaТни <Пpo oчиrцeння влa.ци>. зaтвepджeнoгo пoстaнoвoю Кaбiнет}u Мiнiстpiв УкpaТни вiд
l6. I0.20l4 Jtlb 563" вiдпoвiдь нe нaдали нa зaпrтг' щo бyB нaдiслaний 12 rpуlня 20l4 poкy зa J\lb25B/ |0125- l 6-04-
016. BpaxoBytoЧи змiни дo Пopядкy пpoBe.цен}lя пepевipки дoстoвipocтi вi.цoмocтей Щoдo ЗaсТoсyBaнHя
зaбopoн, пеpeдбaнен|4x ЧacTуIНaМи тpетЬolо i .reтвepтоrо отaттi l Зaкoнy УкpaТни <Пpo oнишеH}tЯ BЛaД}.|)).
BHесениХ ПocтaнoBolо Кaбiнery Мiнiстpiв УкpaiЪи ьiд25 бepезня 20 t 5 poкy Лb t67, згiДнo мaтеpiа.ltiв oсoбoвсlt
сПpaBи тa зaписiв y тpyдoвiй книясцi вбa.raсться, щo.{poбoт B.B нe зaЙмaлa Пoсaди B opГaнax Miнiстеpствa
внyтpirпнix сI]paB УкрaiЪи тa iншиx opгallax в пepioд, щo пiдлягar пеpевipui.

Гoлoвнe yпpaвлiння roстицiТ в Чepнiгiвоькiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaзaЕIиМи ПoшyкoBиMи
вiдoмoстями в e.цинoмy дepх€Bнoмy peecщi oоiб, щo.цo якиx зacToсoBaнo ПoЛoжеH}tя Зaконy УкpаТни <Пpo
oЧищеHнЯ BЛaди)), iнфopмauiя шoдo.{poбoт B.B. вiдcyгня.

Tеpитopiaльне yпpaвлiння .ЦCA Укpaihи в Чepнiгiвоькiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфоpмaцiйнo-
ПorxyкоBиМи peквiзитaми оy.Цoвi piшeння зa кpитepiяМи, BсTaItoBлeниMи ЧaоTи}IaMи TpеTЬoIo' П,ЯTo}o - сЬoмo}o
стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни кПpo oнищeIIня BЛa,ци), cТoоoBнo .{poбoт B.B. в €динoмy .цеpжaBнoМy pесстpi
сyдoBиx pirшень вiдсyгнi.

Пpилyцькa oб'eднaнa деpxtaвнa пoдaткoвa iнспeкцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння .I[ФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвлeнo, щo ,{poбoт B.B' вкaзaнo дoстoвipнi вiДoмoстi щo.цo нaявнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбутoгo (нaбщиx) зa Чaс пеpебyвaння нa пoсaдax' BизнaЧениx y ПyнкTax l - l 0 ЧaсTиHи
пеprшoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeннЯ BЛaди'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пoДa'гкoвiй iнфopмartiТ rlp.l
мaйно (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Taкoxt Bстa}IoBленo, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) l.(poбoт B.ts.
нaбyтoгo (нaбyгиx) Зa Чac пеpeбyвaння нa Пoсaдах' BизHaЧениХ y пy}rктax l - l0 чaстини пеpшoТ стaттi ]
Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeння BЛaди'', вiдпoвiдae нaявнiй пo.цaткoвiй iнфоpмaцiТ Пpo ДoxoДи. oтpимaнi
Bкaзal{oto oсoбoтo iз зaкoнних д)кеpeЛ.

Зa pезyльтaTaМи пpoвeденoТ пеpевipки BсTaHoBЛенo, Щo лo ,\poбom Bсьценmшнu Bячecлавiвнu tlе
ЗacmocoвуIumьcя забopoнI|, в,Изн'aченi чaотинolo тpeTЬoto i нетвepтotо стaттi l Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ониЩення
BЛaди''.

Зaвiдyвau секTopy ПеpсollaЛy ПpилyuькoТ oб' e.цнaнoТ дepжaвнoТ пo.цaт-
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ,{ФC y Чepнiгiвськiй oблaстi

С.M.Стpaxoвa
(iнiцiали тa пpiзвище)

аГ


