
ДoBIДкA
Пpo pезyЛЬтaти Пеpeвipки' пepe.цбaЧeнoТ ЗaкoHoм УкpaiЪи o.Пpo oнищення BЛaци,'

Biдпoвiдно дo гryнктiв | i 2 чacтини п,ятoТ стaтгi 5 Зaкoнy Укpa.r.ни ..Пpo oнищеt{tIя BЛa.ци,, тa Пopядку
ПрoBеДеl{ttЯ пеpевipки дoстoвipнocтi вiдoмoстей щoдo ЗaсToоyBaння зaбopoн, пеpе.Цбaнениx ЧaсTиHаMи
TpеTьotо i vетвеpтoro стaтгi 1 3aкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнищeння BЛа'ци'', ЗaтBеp.Ц)ttеHoГo ПoсTaHoBoЮ Кабiнет.v
Мiнiстpiв УкpaТни вiд l6 )кoBTня 20|4p. Jt 563, ПpилyЦькorо oб'сДнaнoю llеl)i,каlJl|tlltl lrодil|кt,lj(|l(l
iнспекцiсю Гoлoвного yпpaвлiння {ФC y Чepнiгiвськiй oблaстi ПpoBе.цrнo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вiдoмостeй щoдo зaсToсyBaHня зaбopoн, пepедбaнeних ЧaстинaМи тpеTЬolo i нетвеpтoto стaттi l Зaкoну
УкpaТни ..Пpo ouище[Iня BЛaди,', ЩoДo
Ч еp не н кo Л ttlб ов i M uкoлсt|iв н u
Д'aтa i мiоце нapoдxtення..
Пaспopт:
PесстpaЦiйний нoмеp oблiкoвoi кapтки плaтникa пo.цaткiв:
Miсце пpoживaння :
Miсце poбoти: Пpuлуцька oб'сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcneкцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФС у
Чеpнiziвcькiй oбласmi
Пoсaдa нa чaс зaстoсyвaння пoлoжeнь Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo oчиЩeння влaди>: zoлoвнuй dеpэюавнuй pевiзop-
iнсnекmop вiddiлу nodаmку на npu6уmoк, lvticцевtlх' pесуpcltuх, pенmlluJс mа неnodаmкoвuх nлаmеэюiв

!дя пpoведеHtlя ПеpеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви ocoби пpo ПpoBедеH}rЯ ПepеBipки' пеpелбаченoТ Зaкoнorl
УкpaТни ..Пpo ouище}t}tя BЛaди'', декЛapaцiТ пpo мaйнo, .цoХoДи, BиTpaTи i зoбoв.язaння фittarrсoв0l O \арaN lUр)
зa20|3piк' кoпiТ iнших дoкyмeнтiв : тpyлoвoТ к}Iи)кки' пaопopTa гpoМaдянинa УкpaТни.

Зaпити Пpo нaдaн}Iя вiдoмoстeй щoдo Чepнeнкo Л.M. надcилaJlуlcЯ дo ГeнеpальноТ пpoкypaТypи УкpaТни.
Слylкби бeзпеки УкpaiЪи, Мiнiстepcтвa внyгpiIпнix спpaв УкpaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння lостицiТ в
Чеpнiгiвськiй oблaотi, TepитopiaлЬнoгo yпpaвлiння .{еpxсaвнoТ оy.ЦoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaТни в Чеpнiгiвськiй
oблaстi, ПpилyЦькoТ oб,e.цнaнoТ дeplкaвнoi пo.цaткoвoТ iнcпекцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФС y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaМи poзгЛя,Цy зaпитiв :

Генеpaльнa пpoкypaт.vpa УкpaiЪи пoвiдoмили : Bстaнoвле}lo, щo Чepнeнкo Л.М. y пepioд з 2l листoпaДa
20l3 poкy по 22 лютoro2014 poкy Ha пpoкypopсЬкo-слiд.rиx Пoсa'цax B opгaнax ПpoкypaTypи Hе Пpaц}oвала i
зaхoДи, пеpедбauенi пyнкгoм 12 чacтинъl лpyгoТ Ta ЧaстиHolo TрrTЬoto стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни кПpo oнищення
BЛa,ци), не з.цiйснroвалa.

Cлyжбa безпеки УкрaiЪи пoвiдoмили : B Cлpкбi безпеки УкpaiЪи B pезyЛЬTaTi пеpевipки HaЯBHих
мaтеpiaлiв вiдсщнi бyль-якi вi.цoмoстi щoдo Чepненкo Л.М.

Мiнiстеpствq внyтpittlнix cпpaв УкpaТни в теpмiн. визнaчений ПopяДкoм гtpoведення rrеpсвrpки
Дoстoвipнoстi вiдoмoстей шto,цo зaотogyвaння зaбopoн. пepe.цбaчениx чaстинaми тpетьoю i четвеpтoto стaтгi I
Зaкoнy УкpaТни <Пpo oчищeння влaДю>. зaтвepджeнoгo пoстaнoвoю Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни вiд
l 6. l 0.20l4 ЛЪ 56З. вiдпoвiдь не нaдали нa зaпит, щo бyв надiслaний 17 гpyлня 20l4 poку зa Ns469/ l 0125-|6-04-
016. BpaxоBytoЧи змiни дo Пopядкy ПpoBедення пepeвipки дoстoвipoстi вiдoмoстей щоДо зaсToсyBaння
зaбopoн, пеpeдбaнениx ЧaсTи}IaMи тprтьolo i нетвеpтolo стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo oнищеHня BЛaДи).
BHес9FIих ПoсTaнoвoto Кaбiнery Мiнicтpiв УкpaТни ъtд25 беpезня 20l5 poкy },,{ъ l67, згiДнo мaтepiaлiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaписiв У тPyдoвiй книяtцi вбaнaсться, щo Чеpненкo Л.M. не зaймaлa Пoсa.ци B opГaнax Miнiстеpствa
внyтpirпнiх сПpaB УкpaiЪи тa iнrпиx opгaнax в пepioд, щo пi.цлягaс пepeвipui.

Гoлoвне },пpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблacтi пoвiдoмили : Зa BкaзaHиMи ПoшyкoBиМи

вiдoмoстями в e.цинoмy деp)кaBнoмy pесотpi oоiб, щoдo якиx зaсToсoBatto ПoЛo)кеHttЯ Зaкoнy УкpaТни <<Пpo

oЧиЩеHHя BЛa.ци)' iнфopмauiя щoдo. Чеpнeнкo Л.M вiдсyгня.
Теpитoрiальне yпpaвлiння ДCA УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмauiйнo.

ПoшJyкoвими pеквiзитaми сy.Цoвi pitшення зa кpитеpiяМи, BсTaнoBЛеЕIиМи ЧaстинaNlи TpеTЬoЮ. П'ЯТoЮ - сЬoNl()l{)

стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни кПpo oнище}IHя BЛaди)), стoсoBнo Чepненкo Л.M в eдинoмy Деp)кaBнOМy pессl.pl

cудoBиx pi шlень вiдсрнi.
BЛl

oблaстi пoвiДoмили: Bстaнoвле}to, щo Чеpнeнкo Л.М вкaзaно дoстoвipнi вiДoмостi щoдо }IaяBHoсTl МaЙHa

(мaйнoвиx пpaв), нaбyгoгo (нaбyгиx) зa Чac пepебyвaння }Ia пoсaдax' BизнaЧеHиx y ПyHкTaх l - l0 чaстини

пеpшoТ стaтгi 2 Зaкoнy Укpйи ;Г[po o',щeнI{я BЛa,ци'', якi вiдпoвi.цaють нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмauiТ пpo

'uй'o 
(мaйнoвi npu*u1 вкЬaнoТ oсoби. Taкoxt BстaнoBле}Io, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Чеpненкo

Л.M' нaбщoгo 1нaбщих) зa.laс пepeбyвaння Ha пoсaдax' BизнaЧе}Iиx y гtyнкTax 1 - 10 чaстини пеpшoТ стaтгi 2

Зaкoнy УкpaТни ''Цpo o,"ш"'* Ь,uд"'', вi.цпoвiДaс наявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauiТ Пpo .цoхoДи, oтpимaнi

BкaзaЕIoЮ oсoooЮ lз зaкo}I}tиx .Щt(еpеЛ.
Зa pезyльтaТa|v||4 .,po""дe'oi. пеpевipки BстaнoвЛенo, щo Дo Чepнeнко Любoвi Muколttiвнa не

Заcmocoвуtomьcя зaбopono, 
"^''u"е"i 

чacтй"olo TpеTЬolo i нeтвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ouиЩення

С.M.Стpахоtза
( iн iцiали тa пprзвиЩе)

Че

BЛaДИ,'.

Зaв iдувau секTopy ПеpоoцaЛy ПpилyuькoТ oб, e.ц,lraнoТ деpжaвнoТ ПoДaT.

кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння {ФС y Чеpнiгiвськiй oблaстi
oг


