
ДoBIДКA
Пpo peзyЛЬтaти пеpeвipки' ПepeдбaЧeнoi зaкoнoм УкpaiЪи *Пpo oнищeння BЛaди''

Biдпoвiднo дo гryнктiв 7 i 2 чacтини п,ятoТ стaтгi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнищеIIIUI Bлaди', тa Пopядкy
пpoBr.цrння пepевipки дoотoвipнoотi вiДoмoотей щoдo зacТoсyBaнIlя зaбopoн, пepедбaнrних чacTинaМи
тpeтьolo i uетвepтoro cтaтгi 1 Зaкoнy Укpaiни ..Пpo ouищeшНЯ BЛaДуI',, зaTBlpдл<rнoгo IIoсTaнoBoIo Кaбiнеry
Мiнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 )кoBт}Iя 2014p. J\b 563, Пpилyцькoro oб'с.цпaНoк) ДrpжaBпoю Пo.цaткoBoк)
iнспекцiсlo Гoлoвпoгo yпpaвлiнпя fФC у Чepпiгiвськiй oблaстi ПpoBe.цrнo пepевipкy дoотoвipнoстi
вi.цoмocтeй щo.цo зaстoсyBaння зaбopoн, пepeдбa.reниx ЧacTинaМи тpетЬolo i нeтвepтorо cтaтгi 1 Зaкoнy
УкpaiЪи ..Пpo o.rищr}I}UI BЛa.ци,,, Щo,Цo
Каcьян Лоpaca Iванiвнu
.Цaтa i мiсце нapoджeння:
Пaспopт:
Pеrстpaцiйний нoмep oблiкoвoi кapтки гшraтникa пoдaткiв:
Miсце пpoживaння :
Мiсце poбoти: Пpшtуцька oб'edнана dеpэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo
Чеpнieiвcькiй oбласmi
Пocaдa нa чac зaотoсyвaння пoлoxень Зaкoн.v Укpaihи <<Пpo oчишIeнrrя влaдю>:

Зaвiдyвa.r секTopy Пepсoнalry Пpшryuькoi oб' с,цнaнoТ деpжaвнoТ пoдaт-
кoвoТ iнопекцii Гoлoвнoгo yпpaвлiнrrя .{ФC у Чepнiгiвськiй oблaстi

iнcпeкmop вiddiлу peecmpацii nлаmнuкiв mа еЛeкmpoннIlх сеpвiciв
,{ля пpoвeден}Ul Пеpeвipки пoдaвa.пися кoпiТ зaяви oоoби пpo пpoBеде}Iня ПеprBipки, пеpедбaченoТ Зaкoнoм

УкpaiЪи..Пpo oнищеtI}Iя BЛa"ци'', дeкЛaрaцiТ пpo мaйнo, ,цoxo.ци, BиTpaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoвoгo xapaкTrpy
зa 20l3piк, кoпiТ iнtшиx дoкyментiв : тpyлoвoi кни)кки, ПaсПopTa гpoМa"цяниIla Укpaihи.

3aпити Пpo нa.цaHIIя вiдoмoстей щoДo Кaсьяп Л.I. lяaДcИЛaJwlcя дo ГeнеpaльнoТ ПpoкypaTypи УкpaiЪи,
Miнiстеpствa внyгpilшнix сПpaB Укpaihи, Гoлoвногo yпpaвлiння toстицiТ в Чepнiгiвоькiй oблaстi'
TepитopiaльIloгo yпpaвлiння ,{epяtaвнoТ сyдoвoi aдмiнiотpaцii УкpaiЪи в Чеpнiгiвcькiй oблaотi, ПpшгyuькoТ
oб'.цнaнoi деpясaвнoТ пoдaткoвoТ iнcпекцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi.
Зa pезyльтaтaми poзГЛя.цy зaпитiв :

Генepальнa пpoкypaavpa Укpaihи пoвiдoмили : Bстaнoвлeнo' щo Кaсьян Л.I. y пepioд з 2I лllcтoлaДa
2013 poкy лo 22 ЛIoToГo 2014 poку I{a Пpoкypopcькo-слiднIтx Пoca.цax B opгaнax Пpoкypaтypи нr пpaцюьaлa i
зaхoди, пepедбa.reнi пyнкгoм |2 чacтини дpyгoТ Ta ЧaсTинolo TpеTЬoIo cтaтгi 3 Зaкoнy Укpaihи <<Пpo oнищeння
BЛa.ци)' нe з.цiйснrовалa.

Miнiстеpствo вЦvтpiIшнix спpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoвeденrrя пеpeвipки
дoотoвipнoстi вiдoмoстей rцoдo зaстoсyвaння зaбopoн. пepе.цбaчeниx чaстинaпrи тpетьoro i четвepтoro cтaтгi 1
Зaкoн.v УкpaТни кПpo oчиrцення влaди>. зaтвеpдясеногo пoотaнoвoIo Кaбiнeтy Miнiотpiв Укpaiни вц
16.10.2014 Jt 563" вiдпoвiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нaдicлaний |7 rpужя 2014 poкy зa Ns485i 10/25-|6-04-
016. BpахoByIoЧи змiни дo Пopядкy пpoBe.ценtUl пepевipки дoстoвipoстi вi.цoмocтей щo.цo зaстoсyBaнrUl
зaбopoн, пеpeдбaиeниx ЧacTинaми TpетЬolo i нетвepтoto стaттi 1 Зaкoнy Укpaiни <Пpo o.tищен}Iя BЛаци>>'
BIIeceних пoстaнoBolo Кaбiнery Miнiсщiв Укpaiни ъiд25 беpeзня 2015 poкy J\b 167, згiДнo мaтеpiaлiв oоoбoвoi
сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй книxсцi в6aзaетъcя, щo Кacьян Л.I. не зaймaлa ПoсaДи B opгa}rax Мiнiстepcтвa
внyгpiIпнiх cПpaв Укpaihи тa iнurиx opГaнaх в пepioд, щo пi,цлягaс пеpeвipui.

Гoлoвне yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвоькiй oблaотi пoвiдoмили : Зa вкaзaниМи пoIIЦ/кoBиМи
вiДoмoстями в eдинoтшy .цep)I@BIIo}ty pеeстpi oсiб, щoдo якиx зaсTocoвaнo пoлoжен}Iя Зaкoнy Укpaiни <Пpo
oЧищeн}IJI Bлa,ци>, iнфopмaцiя щo,цo Кaсьян Л.I. вiдсyгня.

Tеpитopiальнe yпpaвлiння .IICA Укpaiни в Чеpнiгiвcькiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo.
пoIIIyкoBиМи peквiзитaми сyлoвi pitпення зa кprгepiяМи' BсTaI{oBлeIIиN,Iи ЧaсTинaМи трeTЬolo, п'яToIo _ cЬolvlolo
стaтгi 3 Зaконy Укpaihи <Пpo ouищrння Bлa.цD), cTocoBнo Кaсьян Л.I. в eдинoluyдrp)IсaBIIoМy peссTpl cyдoBиx
piIпeнь вiдcyгнi.

Пpищzцькa oб,еднaнa деpясaвнa пoдaткoвa iнопeкцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння .IIФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвлrнo' щo Кaсьян Л.I. вкaзaнo дoстoвipнi вiдoмoстi щoдo }raяBнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyгoгo (нaбyгиx) зa Чac пepeбyвaння IIa Пoсa.цztx' BизнaЧeнI.tx y ttyl{кTilx 1 - l0 ЧacTини
пеpIпoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo ouищеIltUI BЛa.ци'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмaцiТ пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вказaнoТ oсoби. Taкoяс BcTa}IoBЛе}Io, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Кaсьян Л.I,
нaбyтoгo (нaбyгиx) зa Чaс пepeбyвaння нa пoсa.цtlx' BизI{aЧеI{их y гryнкT:lx l - 10 Чacти}Iи пeprшоТ cтaттi 2
Зaкoнy Укpaihи ''Пpo ovище}Illя BлaДи'', вi.цпoвi.цaе нaявнiЙ пo,цaткoвiй iнфopмaцiТ Пpo .цoхoди, oтpимaнi
Bк.tзaнolo oсoбorо iз зaкoнних ДжrprЛ.

Зa peзyльтaтaми ПpoBeденоТ пеpевipки BсTaнoBленo, щo Дo Каcьян Лаpaca Iванiвнш нe lаcmocoвуюmbcя
зaбopoнa, визнa;reнi ЧacTиI{oю Tpeтьolo i ueтвepтoro стaтгi 1 Зaкoнy Укpai.ни ..Пpo oнищeьlвЯ BЛaдkl,, '

упpавлiння ДФС у

еoлoвнuй depэюавнuй

C.M.Cтpaхoвa
(iнiцiaли тa пpiзвищe)


