
ДoBIДКA
Пpo prЗyЛЬTaTи ПеprBipки, Пrpе.цбaЧенoТ Зaкoнoм УкpaТни..Пpo ouищення BЛaди,,

Biдпoвiднo дo гryнктiв | i 2 чacтини П'ятoТ стaттi 5 Зaкoнy Укpaiни o.Пpo ovищення BЛa.ци'' тa Пopядкy

ПpoBеДeнI{я пеpeвipки достoвipнoстi вiдомoстей щo.цo зaсToсyвaння зaбopoн, пepедбavениx ЧaсTиHaМи

'p"'"o. 
i .rетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкрaТни ..Пpo oнищення Bлa.ци'', зaТBep.Ц){tенoгo ПoсTaHoBoIo Кaбiнery

Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 )кoBTня 20|4p. Nb 56з, Пpилyuькoro oб'с.цrralloю Деpя(aBIIoю Пo.цaткoBoк)

iнспекцiеrо Гoлoвнoгo yпpaвлiнltя {ФC y Чepнiгiвськiй oблaстi ПpoBе.ценo пеpевipкy дoстoвipнoстi

вi.цoмoотей щo.цo зaсTo"y*u""" зaбopoн, пеpедбaнениx ЧacTинaМи TpеTЬoto i нетвеpтorо cтaттi 1 Зaкoнy

УкpaiЪи ..Пpo oнищеH}lя BЛa,ци'', Щo,Цo
C кop шнa Temян ш Iванiвнu
.IIaтa i мiсце нapoдlкення..
Пaспоpт:
Pесстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoДaткiв:
Мiсце пpolкивaння :
Mi.ц. poбo',. Пpшпуцька oб'сdнана dеpэlсавна nodаmкoва iнспeкцiя Гoлoвнozo упpавлiння ДФС у

ЧеpнiziвськiЙ oбласmi
ПoсaДa нa чaс зaстoсvвaння пoлolкень Зaкoн.v УкpaiЪи <<Пpo oчиЩrння влaДи>>: zo.пoвнuй dеpэюавнuЙ pевiзop-

iнсnекmop вiddiлу аdл,tiнicmpувсtння Doхodiв i збopiв самoзайняmuх oсiб

,{ля пpoведення пеpеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oсoби Пpo пpoBе.цеHtIя ПеpеBipки, пеpедбaченоТ Зaкoнoм

УкpaiЪи o.Пpo ouищенF{я BЛaДи,', дlкЛapaцiТ пpo Мaйнo, .цoxo.ци' BиTpaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoBoгo xapaкTеpy

зa 2013piк, кoпiТ iншrиx дoкyментiв : тpyлoвoТ кHи)кки' ПaсПopTa гpoМaДяни}ra Укpaiни.

Зaпити Пpo Haдat{ня вiДoмoстей щoДo Cкopиши T.I. нaДсилaЛvlcЯ дo Генеpa,тьнoТ пpoкуpaTypи УкpaТни,

Miнiстеpотвa внyтpirпнix сПpaB УкрaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi,

Tеpитopia.,rЬнoГo yпpaвлiння flЪpNtaвнoi.сy,ЦoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй oблaстi, ПpилyЦькoТ

oб;днaнoТ 'Цepжaвноi; пo.цaткoвоi iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФС у Чеpнiгiвськiй oблaстi.

Зa pезyльтaТaMи poЗГЛя.Цy зaпитiв :
iенepaльнa пpок},paт.vpa УкpaТни пoвiдoмили : Bстaнoвле[Io, щo Cкopинa T.I. y пеpioдз2| ЛисToПaДa

2013 poкyпо 22 лroтoio20{ц po*y 
"u 

ПpoкypoрсЬкo-слi.цчиx Пoсa,цaх B opгaнaх Пpoкypaтypи }Iе Пpaцювa":ra i

.u*oд", пеpeдбauенi гryнктoм 72 чacтини лpyгoТ Ta Чaсти}lotо TpeTЬoIo стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <<Пpo oнищення

Зu*oЦu У*puТ', nПpo o",щ"""" 
"лaди>. 

зaтвердlкенoгo пoотaнoвorо Кaбiнет.v Miнiотpiв Укp.arни вiД

Т6lбf014Гn 563. 
"iд.,ouiД" "" "uд-, "u.u.,', 

щo бyв нa.цiслaний 17 гpyлня 2014 poкy зa Ns479/10l25-16-04-

016. BpaхogytoЧи змiни дo Поpядку ПpoBе.цeHIUI пеpeвipки дoотoвipocтi вi.цoмoстей Щoдo зaсToсyBaнHЯ

зaбopoн, пеpедбa.rених ЧaстинaМи TpeTЬoIo i .rетвеpтoro стaтгi 1 Зaкoнy УкpaТни кПpo oнищенHя BЛa.ци)),

Bнесrниx ПoсTaнoBoIо Кa6iнетy Miнiстpiв УкpaТни ъiд25 беpезня 20l5 poкy Ns 167, згi.цнo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ

сПpaBи тa зaписiв y тpyдoвiй книхtцi вбaнaетьоя, щo Cкopинa T.I. не зaЙмaлa Пoсa.ци B opгaнaх Miнiстеpcтвa

внщpilпнiх сПрaB УкpaiЪи тa iнших opгa}Iax в пеpioд, щo пiдлягae пеpевipui.
Гoловне vпpaвлiння roстицii в Чepнiгiвоькiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaзaниМи ПolIIyкoBиМи

вi.цoмoстями в e.цинoмy .цеp)кaв}Ioмy pесстpi oсiб, щoДo яких зaсToсoBaнo ПoЛo)I(eння Зaкoнy УкpaiЪи кПpo

oЧищeння BЛa,ци))' iнфopмauiя щoдo Cкopини T.I. вiдсyтня.
ТenитoоiaлЬне YПDaBЛiння .ЦCA УщBщ

ПolIIyкoBиMи pеквiзитaми сyДoвi piurення зa
стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <<Пpo oиищення
сy.цoBиx pirпeнь вiдсyтнi.

кpитеpiями, BсTaнoBЛениМи
BЛa.ци))' сTocoBнo Cкopини

Ba 1нс

i пoвi.цoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ЧaсTиI{aMи ТpеTЬoto, П'яToto _ сЬol\4o1o

T.I. в Сдинoмy .цеp}(aBнoмy pесстpi

oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвл""o, щo Cкopинoro T.I. вкaзaнo дoстовipнi вiДoмoстi щодo нaявнoстi мaйнa

1'uи"** пpaв), нaбyтoгo (нaб1тих) зa чaс пеpeбyвaння нa Пoсa.цax' BизнaЧеHих y ПyнкTax 1 - 10 ЧaсTиHи

пеprпoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpо oнищення BЛa.ци'', якi вiдпoвi.цaють нaявнiй пo.ц,aткoвiй iнфopмauit пpo

*uйno (мaйнoвi ,,pu3,u) вкaзaнoТ oсoби. Тaкo:к BсTaнoBЛeнo, що вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Cкopини T.I.,

нaбyтoгo (нaбyтих) зa Чaс пepебyвaння }ra Пoсa.ц'lx, BизнaЧених y ПyнкTax 1 - l0 Чac.Iу|H|4 пеprпoТ cтaттi 2

Зa,.Ьнy Укpaiни ''Пpo ouищення BЛa.ци'', вiдпoвiдaе нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauiТ Пpo Дoxo.ци' oщимaнi

Bкaзaнoю oсoбoю iз зaкoнниx ДI(epеЛ.
Зa pезyЛЬТaTaMи пpoведенoТ перевipки BсTaнoBЛeнo' щo .цo Cкоpaнu

ЗacmocoвуI1mьcя зuбopoнI,t, BИзHaченi чaстинolo TpеTЬoIo i нeтвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy

BЛa.ци''.
Зaвiдyвa.r секToрy ПepсoнirЛy ПpилyЦькoТ об, с.цнaнoТ деpжaвнoТ пo,цaт-

кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння .{.ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

Temянu Iванiвнtl не
Укpaiни..Пpo ouищeння

C.М.Cтpaxoвa
(iнiцiaли тa пpiзвище)0{


