
ДoBIДкA
Пpo pезyЛЬтaTи пepeBipки' ПepeДбaЧенoi Зaкo}roм УкpaiЪи ..Пpo ouищeння вЛaди,'

Biдпoвiднo дo ггyнктiв 1 i2 чacтуlllи п,ятoi стaтгi 5 Зaкoнy УкpaiЪи..Пpo oнищеHнЯ BЛaди'' тa ПophДкy
ПpoBеДеHня пеpевipки дoстoвipнoстi вiдoмoотей щoдo зaстocyBaнIrя зaбopoн, пеpедбaнениx ЧaсTиHaМи
TpeTЬoIо i иeтвеpтoro стaтгi l Зaкoнy УкpaiЪи o.flpo oнищенtшl BЛa.ци,', зaTBеpд)ке}loгo ПoсTaHoBoiо Кaбiнету
Miнiстpiв УкpaТни вiд 16 }I(oBтHя 2014p' J\b 563, Пpплyuькoю oб'сднalroю ДеpжaBнoю IIoДaTкoBoк)
iнспeкцiсlо Гoлoвнoгo yпpaвлiння .{ФC у Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBеДеHo пеpевipку Дoсговi1lrrос.li
вiдoмoстей щoдo ЗaстoсyBaння зaбopoн, перeдбaнeних ЧaсTинaми TpеTьoIо i .rетвертotо стaттi l Зaкону
УкpaТни ..Пpo o.rищенHя BЛaди',, ЩoДo
З ас ць H аmал i:i IOp tiв н u
,Цaтa i мiсЦе нapoджeння..
Пaспopт:
Pесстpaцiйний нoмep oблiкoвoi кapтки {шaтникa пoдaткiв:
Miсце пpolсивaнrrя :
Мiсце pобoти: ПpuLtуцька oб'edнана depэюавна nodаmкoва iнcneкцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФС у
Чеpнiеiвськiй oблаcmi
Пoсaдa нa чaс зaотoсyвaння пoлo>кень Зa$oнy УкpaiЪи <Пpo oчиЦення влaди>: cmаpuluй dеpэюавнuй pевiзсlp-
iнcnекmop вiddiлу nodаmку на npuбуmoк, лticцeвuх, pеcуpcltl,tх, peнmнLш mа неnodаmКoвItх nлаmeэюiв

!ля пpoведе}Iня ПеpеBipки пoдaвалися кoпiТ зaяви oсoби пpo пpoBe.цeння Пrpeвipки, пеpеДбaченoТ Зaкoном
УкpaТни ..Пpo оvищеtl}Iя BЛa.ци'', деклapaцiТ пpo мaйнo, дoхoди, BиTpaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoвoГo xapaкTеpy
зa20|3piк, кoпiТ iншиx дoкyментiв : тpyлoвoT кH}Dкки' пaспopтa грoмa.цяниHa УкpaТни.

Зaпити пpo Haдaння вi.цoмoстей щoдo Зaсць II.Iо. нa,цсилaЛися дo ГенepaльнoТ ПpoкypaTypи УкpaТни.
Мiнiстepствa внщpilпнiх сПpaB УкpaiЪи, Гoдoвнoгo yпpaвлiння loстицii в Чepнiгiвськiй oблaстi.
TеpитopiaлЬнoГo yпpaвлiння .{epясaвнoi сyлoвoТ aдмiнiсщaцiТ УкpaiЪи в Чepнiгiвськiй oблaстi, ПpилyшькoТ
oб'сДнaнoТ деp>кaвнoТ пoдaткoвoТ iнопекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФс y Чepнiгiвcькiй oблaстi.
Зa pезyльтaтaМи poзгЛя,Цy зaпитiв :

Генеpа.гrьнa пpoкypaтypa Укpaihи пpвiдoмили : Bстaнoвлeнo' щo 3aець H.Io. y пepioл з 21 лиcтoпaДa
20lЗ poкy пo 22 лroтoro20lr4 poку нa гIpoкypopсЬкo-олi.цчих пocaдaх B opгaнax ПpoкypaTypи не Пpaц}oвалa i
зaxoди, пepедбaveнi гryнкгoм 12 чacтини дpyгoТ тa Чaсти}Ioto тpеTЬolo стaтri 3 Зaкoнy УкрaТни кПpo ovищення
BЛaди), не зДiйснroвалa.

Miнiстеpотвo вЦtrгpirпнix спpaв УкpaiЪи в тepмiн. визнaчений ПopяДкoм пpoведення пеpевipки
Дoстoвipнoстi вiдoмocтeй щoдo зaстoсyвaння зaбopoн. пepе.цбaчениx чacтинaми тpетьoto i четвеpтoto стaттi l
Зaкoн}, УкpaТни кПpo oчищeння влaди>. зaтвepдясeнoгo пoстaнoвoro Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд
l6.l0.20l4 J\b 56З. вiдпoвiдь не нaдали нa зaпrтг, щo був нaдiслaний 17 гpyлня 20l4 poкy зa Nу472l|0125- l6-04.
0l6. BpaxoBytoЧи змiни дo Пopядкy ПpoBeдeн}Iя пеpeвipки дoстoвipoстi вiдoмoстей щодo Зaс].oс'\/Bаl|||я
зaбopoн, пеpедбaнeних Чacти}IaМи ТpeTЬoto i нетвepтolo стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи кПpo oниЩеHHЯ BЛaДи)).
BHесеHиx пoсТaнoBolo Кaбiнеry Мiнiстpiв Укpaihи ъiд25 бepезня 20l 5 poкy Jю I 67, згiднo мaтеpiалiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй кнюrсцi вбaяarтьcя, щo 3aець H.Io не зaймалa ПoсaДи B opГaнax Miнiстеpствa
внyтpiшrнiх сПpaB УкpaТни тa iнIrrиx opгaнax в пеpioд, щo пi'цлягaе пepевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння toстицii в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaзaниМи ПoшyкoBиMи
вi.цoмoстями в e.цинoмy дrp>ttaBl{oмy peссщi oсiб' щoДo якIтx зaстoоoBaнo ПoЛo)кеHня Зaкoнy УкpaТни <Пpo

oЧище}lня BЛaДИ>>, iнфopмaцiя щo.цo Зaець H.Ю. вiдcщня.
Теpитopiальне yпpaвлiння ДCA УкpaiЪи в Чepнiгiвcькiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмauiйнo-

ПorlyкoBиМи pеквiзитaми сy.Цoвi pirпення зa кpитеpiяMи' BcтaHoBЛeними ЧaстинaМи TpеTЬoto, п'яToю - сЬoМoto

стaттi З Зaкoнy УкpaТни <Пpo oнищеFI}lя BЛa.ци), cтocoBtlo Зaець H.Io. в eдинoмy .цеp)кaBHoMy pесст pi сy.цoвиХ

pitлень вiдсрнi.
Чеnн

oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвлено' щo Зaець H.Ю. вкaзaнo дoстoвipнi вiДoмoстi ttloДo HaяBнoстi майна

(мaйнoвих пpaв), нaбyгoго (нaбщиx) зa Чaс пеpебyвaння }Ia Пoсa.цaх, BизHaЧеF|их ) ' Пуl- lк.I.aх i - ]0 чaс' l  lrtr it

пеpшloТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo ouищен}Iя BЛa"ци'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauiТ пpо

'й"o 
(мaйнoвi npu"uj вкйaнoi o"oб". Taкoтt BстaнoвЛeнo, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Зaсuь Н.Ю.

нaбyтoгo (нaбyтиi) зa Чaс пеpебyвaння нa пocaдax, Bиз}IaЧerrиx y пyнктax l - l0 ЧaсTини пеpшoТ стaтгi 2

Зaкoнy УкpaТни ''Пpo o.rищeНгIЯ BЛaДИ,', вiдпoвiдaс нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмauiТ Пpo.цoхoДи' oтpиманi

BкaЗaнOIо oсoбoro iз зaкoнних.ЩI(еpeЛ.
Зa pезyльтaтaМи ПpoBе.цeнoТ пеpeвipки BстaнoBЛеllo' щo дo 3асць Hаmшi:i Iopiiвнu не Заcmocoвуюmbcя

зaбоpolt-u, вt,rзнaчeнi uu"',"olo TpетЬoto i u".u"p.'.oro отaтгi l Зaкoнy Укpaiни ..Пpo o.rиЩeнHЯ BЛaДи,,.

Зaв iлyвau секTopy Пepсoнiuly ПpиrryцькoТ oб' e.цнaнoТ дepxсaвнoТ пoдaт-

ковoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo упpaвлiння .(ФC y Чepнiгiвськiй oблaстi
C.M.Стpaхoвa

(iнiцiали тa пpiзвише)аf


