
ДoBIДкA
Пpo pезyЛЬтaTи IIepеBipки' ПepeДбaЧенoТ Зaкoнoм УкpaТни..Пpo ouищeння BЛaди''

Biдпoвiднo дo ггylrктiв | i 2 чacтини п'ятoТ стaтгi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ooПpo oнищeнIIя Bлa.ци,' тa Пopядкy
ПpoBе,цeння пepeвipки дoстoвipнoстi вiдoмoстeй щo.цo зaсToсyBaI{ня зaбopoн, пepeдбaнeних ЧaсTинaМи
тpетЬoю i нeтвepтoro отaттi 1 Зaкoнy Укpaiни ..Пpo o.rищенtUl BЛaди'', зaтвepдясеIloГo Пoстa}Ioвoro Кaбiнery
Miнiощiв УкpaiЪи вiд 16 жoBTIIя 2014p. J\Ъ 563' Пpилyцькoro oб'сднaшoк) Деp)IсaвЕoю пo.ЦaТкoвoк)
iнспекЦiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiпня .{ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBe.це}Io пеpeвipкy дocтoвipнoстi
вiдoмocтeй щoдo ЗaсToсyBaнIrя зaбopoн, пеpедбaнениx ЧaсTинaми TpeTЬoIо i .reтвepтoro стaтгi 1 Зaкoнy
УкpaiЪи ..Пpo oнищенI{я BЛa.ци''' ЩoДo
Глаdieнка B' ячe cлава B oлo d a"+t шpo в aча
.Цaтa i мiоце нapoдlкення..
Пaспopт:
Pеестpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoдaткiв:
Мiсце пpoживaння :
Мicце poбoти: Ilptl"llуцька oб'сdнана dеpucавна nodаmкoва iнcneкцiя Гoлoвнoeo уnpавлiння ДФС у
Чepнiеiвськiй oблаcmi
Пoсa,цa нa чaо зaстoсyвaння пoлoясeнь Зaкoцv УкpaiЪи <<Пpo oчиrцeння влa.ци>>: eoлoвнuй dеpэюавнuй
iнcnекmop вiddiлу peсcmpацit rшаmнuкiв mа eЛеКmpoннт,|Jс cеpвiciв

[ля пpoвeдel{}Iя ПеpeBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oсoби пpo IIpoBe.цeнI{я ПepеBipки, пepeдбaчeнoТ Зaкoнoм
Укpai.ни..Пpo o.rищrнI{я BЛa.ци,'' дeкЛapaцiТ пpo мaйнo, ,цoxo.ци, BиTpaTи i зoбoв,язaння фiнaнcoBoгo хapaктepy
зa 2013piк, кoпii iнIпиx дoкyмeнтiв : тpyлoвoТ кни)кки' пaспopTa ГpoMa.цяHиIIa Укpaihи.

Зaпити Пpo нa.цaння вi'цoмoстей щoдo Глaдieнкa B.B. нaдоилaJlу|cЯ дo Генеpaльнoi пpoкypыrypИ УкpaiЪи,
Miнiстеpствa внyтpirшнix сПpaB Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння toстицii в Чеpнiгiвськiй oблaстi,
TepитopiaлЬ}loгo yпpaвлiння 

'{еpжaвнoТ 
cyдoвoi aдмiнiотpaцii УкpaiЪи в Чepнiгiвськiй oблaстi, Пpшryтдькoi

oб'.цнaнoi дepжaвнoi пo.цaткoвoi iнспeкцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чepнiгiвськiй oблacтi.
Зa peзyльтaтaми poзглядy зaпитiв :

Генеpaльнa пpoкypaт.vpa УкpaiЪи пoвiдoмили : Bотaнoвлel{o' щo ГлаДieнкo I.B.y пеpioД з 2\ ЛисToПa.цa
2013 poкy пo 22 лIoToгo 2014 poкy Ha Пpoкypopськo-слiд.tиx пoсaДах B opгaнax пpoкypaтypи нe пpaЦrовaв i
зaxo.ци, пepeдбa.rенi гryнктoм |2 чacтиIlуl, дpyгoТ Ta ЧaсTинolo TpeTЬoIo стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo o.rищeння
BЛaДvI>>, не здiйснroвaв.

Мiнiстepствo вщ,тpirпнiх cпрaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoвeдення пеpeвipки
дoстoвipнoстi вiдoмoотей rцoдo зaстoс}ъaння зaбopoн. пеpедбaчених чaотинaми тpетьoro i четвеpтolo стaтгi 1
Зaкoн.v УкpaТни кПpo oчиrцення влaди>. зaтвepдxсeнoгo пoотaнoвoro Кaбiнeт.v Мiнiотpiв УкpaiЪи вrд
16.10.2014 }ф 563. вiдпoвiдь нe нaдали нa зaпит, щo бyB нaдiолaний 17 rpулня 2014 poкy зa Iгs486/10/25-16-04-
016. BpaxoByloЧи змiни дo Поpядкy ПpoBr.цеtIIIJI пepeвipки дoстoвipocтi вi.цoмoстей щoдo зaсToсyBaнIIя
зaбopoн, пеpедбaнених чaсTиHaМи тpeTЬolo i нетвepтorо стaттi 1 Зaкoнy Укpaiни <<Пpo o.rищеIIня BЛa.ци),
B}Iecениx ПocTal{oBolo Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaiЪи вiд25 6epезня 2015 poкy J\ъ 167, згiднo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
спpaBи тa зaписiв y тpyдoвiй книяrцi в6auaетьcя, щo Глa.цirнкo B.B. не зaймaв пoсa.ци B opгa}Iaх Мiнicтеpствa
внщpirшнix спpaB Укpaiни тa iнrпиx oргaнax в пеpioд, щo пiдлягaс пеpевipui.

Гoлoвнe yпpaвлiння roстицii в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa вкaзaними ПoIIIyкoBиMи
вiДoмocтями в eдинoмy .цep)I€BнoMy pеестpi oсiб, щoДo якиХ зaотocoBaнo Пoлo}t(е}ll{я Зaкoнy Укpaihи <Пpo
oЧищення BЛa.ци)), iнфopмaцiя щoдo Глaдieнкa B.B. вiдсyгня.

Тepитopia;lьнe yпpaвлiння .ЦCA УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй oблacтi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПoIIIyкoBиМи peквiзитaми сy.Цoвi pilшeння зa кpитеpiяМи' BсTaнoBЛeниМи ЧaстинaМи тpeTЬolo, п'яToIo _ cЬoМolo
стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни <Пpo oнищe}IIUI BЛa.ци), сTocoBнo Глa.цiснкa.B.B. в eдинoМy Дep:r€Bнoмy peестpi
cyДoвиx pirшeнь вiдоyтнi.

Пpищ,цькa oб'сднaнa дepжaвнa пoдaткoвa iнспекцiя Гoлoвнoгo }.пpaвлiння .ЦФC y Чеpнiгiвcькiй
oблaстi пoвiдoмили: Bотaнoвлlнo' щo Глaдieнкo B.B. вкaзaнo дoстoвipнi вiДoмoстi щoдo нaявнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyтoгo (нaбyгиx) зa Чac пеpeбyвaння нa пoсaдax, BизнaЧенI,tx y щ/tIкTaх 1 - 10 ЧaсTи}Iи
пеpIпoi отarгi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeнHя Bлaди'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмaцii пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вказaнoi oсoби. Taкoxс BсT:ltIoBЛeнo, щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) Глaдiенкa B.B,
нaбyгoгo (нaбyгиx) зa Чaс пepебyвaння Ha Пoca.цax' BизIIaчeниx y щ/IIкT.rх l - 10 чaстини пepшoi cтaтri 2
Зaкoнy Укpaihи ''Пpo o.*rщeння BЛa.ци'', вiдпoвiдae нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauii пpo .цoxo.ци, oтpимaнi
BкztзaIIoIо ocoбoro iз зaкoнниx ДкepeЛ.

Зa pезyльтaтaми IIpoBе.цeнoТ пеpевipки BcтaнoBЛeнo' щo Дo Глаdiснка B,ячecлава Boлoda.шapoвaча I'e
lаcmocoвуlиmьcя забopoнI|'в'ИЗlнaЧенi чaотинolo тpеTьolo i.reтвepтoro стaттi 1 Зaкoнy Укpaihи..Пpo ouищення
BЛaДvf,.

3aвiдyвaч сeкTopy пepcolrairy ПpилyuькoТ oб'еднaнoТ деpясaвнoi пoДaт.
кoвoi iнcпeкцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння {ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

C.M.Cщaxoвa
(iнiцiaли тa пpiзвищe)о)


