
ДoBIДКA
Пpo peЗyЛЬTaTи ПеpеBipки' пеpеДбaЧенoТ Зaкoнoм Укpaihи ..Пpo ouищеЕIня Bлaди''

Biдпoвi.цнo дo ггyнктiв 7 i 2 чacтини п,ятoТ стaтгi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ouищення BЛaДи', тa Пopядкy
ПpoBе.цення пеpeвipки дoстoвipностi вi.цoмoстей щo.цo зaстoсyBaння зaбopoн, пеpедбaнeних ЧacтинaМи
TpеTЬoIo i .reтвеpтolo стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo o.rищrння BЛa.ци,'' зaтвеpдясеttoгo ПoсTaнoBolo Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 )коBTHя 2014p. J\b 563' Пpилyuькоro обoсДнalloю .цеp}кaBIIoю пoДaTкoвoю
iнспекцiеro Гoлoвнoго yпpaвлiння !ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBеДенo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вiдoмoстей щo.цo зaсToсyBaння зaбopoн, пеpедбaueнI,tx ЧaсTиI{aМи TpеTЬoto i uетвеpтorо стaттi l Зaкoнy
УкpalЪи ..Пpo oиищrIIня BЛaДи,', ЩoДo
Cеpеш Лlобoвi Biкmopiвнa
.IIaтa i мiсце нapoдlкення..
Пaспopт:
Pеестpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки плaтникa пo,цaткiв:
МiсЦе пpo;кивaння :
Miсцe poбoти: Пpшlуцька oб,еdнана dеpэюавна пodаmкoва iнcnекцiя Голoвнozo уnpавлiння ДФС у
Чepнiziвcькiй oблаcmi
ПoсaДa нa чaс зaстoсyвaння пoлorкень Зaкoцv Укpaiни кПpo oчишIення влa.ци>>: eoлoвнuй dеpэюавнuй
iнcrtекmop вiddiлу аdмiнicmpування сduнozo внеcКу уnpавлiння doхodiв i збopiв з фiзuuнtlх ociб

.{ля пpoведення ПepеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oоoби Пpo ПpoBeДeння ПeprBipки, пеpeдбaчeнoТ Зaкoнoм
УкpaiЪи ooПpo oнищення BЛa.ци'', дeклapaцiТ пpo мaйнo' ДoхoДи' BиTpaTи i зoбoв,язaння фiнaнсoBoГo xapaкTеpу
зa 2013piк, кoпiТ iнrлlтx дoкyментiв : тpyлoвoТ к[Iи)кки' пaсПopTa Гpoмa.цянинa Укpaihи.

Зaлитpl Пpo нa/цaння вi.цомoстей щoДo Cеpги Л.B. нaДоиЛaЛИcЯ дo ГенepaльнoТ пpoкyрaTypи УкpaТни,
Cлyжби безпеки Укpaiни, Мiнiстеpствa внyтpirшнix спpaв УкpaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння tостицiТ в
Чеpнiгiвськiй oблaстi, TepитopiarrЬнoГo yпpaвлiння !еpжaвнoТ сyДoвoi aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй
oблaотi, Приrryuькoi oб,.цнaнoТ дeplкaвнoТ пoдaтковoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чepнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaMи poзгЛядy зaпитiв :

Генеparrьнa пpокypaтypa Укpaiни пoвiдoмили : Bстaнoвленo, щo Cеpгa Л.B. y пеpioд з 2l листoпa.цa
20l3 poкy пo22 ЛIoToГo 2014 poкy нa пpoкypopськo-слiдниx Пoсaдaх B oрГaнaх ПpoкypaTypи не ПpaЩoвaлa i
Зaxo.ци' пеpедбauенi гryнктoм |2 чacтини дpyгoТ Ta Чaстинoto TpeTЬoto стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo oнищення
BЛaДи), не з.цiйснroвaлa.

Cлvжбa безпеки УкpaiЪи пoвiдoмили : B Cлyкбi безпеки Укpaiни B pезyЛЬTaTi пеpевipки нaяB}Iиx
мaтеpiaлiв вiдс1тнi бyль-якi вiДoмoстi щoдo Cepги Л.B..

Miнiстеpствo вцr,тpiIпнix спpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений Пopя.цкoм пpoвеДення пеpевtрки
Дoс'тoвipнoстi вiдoмостeй rцoДo зaстoсyвaння зaбopoн. пepедбaчених чaстинaми тpeтьoro i четвеpтoro стaттi 1
Зaкoн.v Укpaiни <Пpo oчищенIrя влaди>. зaтвеpд;кенoгo пoстaнoвorо Кaбiнет.v Miнiстpiв Укpaiни вiд
16.10.2014 Ng 563. вiдпoвiдь нe нaдaЛи нa зaпит, щo бyв нa.цiслaний 17 гpул;ня 2014 poкy зa NЪ464/l0125-|6-04-
016. BpaxoByloЧи змiни дo Пopядкy ПpoBедeння пеpевipки дoстoвipoстi вiДoмoстей щo.цo ЗacToсyBaння
зaбopoн, пеpедбauених ЧaсTинaMи TpеTЬoIo i нeтвеpтorо стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpо o.rищення BЛa.ци)'
Bнесениx ПoсTaнoBoto Кaбiнery Мiнiстpiв Укpaiни вiд25 беpезня 20l5 poкy J\Ъ 167, згiднo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй книlкцi вбa.raсться, щo Cеpгa Л.B. не зaЙмaлa Пoсa.ци B opгa}Iax Miнiстеpствa
внщpilлнiх спpaB Укpaiни тa iнrшиx opГallaх в пеpioд, щo пiдлягaе пеpевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння tостицiТ в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaзaHиMи ПoшIyкoBиМи
вiДoмoстями в eдинoшгy деp)кaBнoмy pесстpi ociб, щo.цo якиХ зaсToсoBaнo ПoЛoя(ення Зaкoнy Укpaiни кПpo
oЧиtцеl{ня BЛa.ци))' iнфopмauiя щoдo Cеpги Л.B. вiдс1тня.

Теpитоpiaльне },пpaвлiння ДCA Укpaiни в Чеpнiгiвськiй oблaстi повiдoмили: Зa iнфоpмaцiйно-
ПoIIIyкoBиМи pеквiзитaми сyДoвi pitпення зa кpитepiяMи' BсTaнoBЛениMи ЧaсTинaМи TpетЬolo' П,яToIo _ сЬoмo}o
стaтгi 3 Зaкoнy УкpaТни <Пpo o.tище}I}Iя BЛaди)' cToсoBнo Cеpги Л.B. в eдинoмy.цеp}r€Bнoмy pеестpi сy.цoвиx
pilпень вiдсyгнi.

Пpилyцькa oб,еДнaнa деpxсaвнa по.цaткoвa iнспекцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння .ЦФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвi.цoмили: Bотaнoвлeнo' щo Cеpгoro Л.B. вказaнo дoотoвipнi вi.цoмoстi щo.цo ЕIaяBнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyтoгo (нaбyтих) зa Чac пеpебyвaння нa Пoсaдaх' BизHaЧеI{иx y Пyt{кTax 1 - l0 чaсTvllнv:
пеpшoТ стaтгi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeння BЛaди'', якi вiдпoвi.цaroть нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauiТ пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ особи. Тaкoяс BсTaнoBЛеHo, Щo вapтiсть мaЙнa (мaйнoвих пpaв) Сеpги Л.B.'
нaбyтогo (нaбyтиx) Зa Чaс пepебyвaння нa Пoсa.цaх' BизнaЧlних y ПyrrкTax 1 . 10 ЧaсTини пеprшoi cтaттi 2
Зaкoнy УкpaТни ''фo oнищeння BЛa.ци'', вiдповiдae нaявнit"l пoДaткoвiй iнфоpмaцii Пpo .цoхoДи, oщимaнi
Bк€rЗaHo]o oсoбoю iз зaкoнних Д)I(еpеЛ.

Зa pезyльтaTaМи пpoвeденoТ пеpевipки BсTaнoBЛеHo, Щo дo Сepzu Лtобовi Biкmоpiвнu нe Заcmoco-
вуюmьcЯ забоpoнa, визнaченi ЧaсTиI{oIо тpеTЬoto i нетвеpтoto стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи..Пpo o.tищeння BЛaди,'.

Зaвiдyвaн секTopy ПеpсoнrrЛy ПpилyЦькoТ о6,с.цнaнoТ деpжaвноi поДaт- - г C.М.Cтpaxoвa
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФС y Чеpнiгiвськiй oблaстi а f (iнiцiали тa пpiзвищe)


