
.цoBIДкA
Пpo peзyЛЬTaTи ПеpeBipки' пepeдбaЧrнoi Зaкoнoм Укpaihи..Пpo oнищeння Bлaди',

Biдпoвiднo дo гryнктiв | i 2 чacтини п,ятoТ стaттi 5 Зaконy УкpaiЪи ..Пpo oнищеIlIIя BЛa,ци'' тa Пopядкy
пpoBe.цен}l;l пеpевipки дoстoвipнoстi вi.цoмoстей щoдo зaсToсyBaнHя зaбopoн, пеpедбauенI,tx Чaотинaми
TpeTьoto i ueтвepтolo стaттi 1 Зaкoнy Укpaihи ..Пpo ouищeнI{я BЛa.ци',, зaтBеpд}teнoгo пoсTaI{oBoIo Кaбiнery
Miнiстpiв УкpaТни вiд 16 )I(oBTIIя 2014p. Jф 563, Пpплyuькoю oб,с.цнalloк) Дep)r€BIIoю ПoДaткoBoк)
iнспекцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiння .{ФC у Чеpпiгiвськiй oблaстi ПpoBе.ценo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вiдoмoстeй щoдo зaсToсyBaнIIя зaбopoн, пepeдбa.reнI,гx ЧaстиIIaми TpeTЬoto i нетвepтoro cтaтгi 1 Зaкoнy
Укpaiни ..Пpo ouищrнIlя BЛa.ци'', ЩoДo
П oлякo в oi О кc ан a B oл o d all ap iв н a
.Цaтa i мiсцe нapoдяtення..
Пaспopт:
Pеecтpaцiйний нoмep oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoдaткiв:
Miсцe пpoхсивaння :
Мiсце poбoти: Пptutуцька oб,edнана depэюавна nodаmкoва iнспекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФС у
Чеpнiziвcькiй oблаcmi
Пoсa.цa нa чaс зaстoсyвaння пoлoлсeнь ЗaкoЦv Укpaihи <<Пpo oчиrцeння влa,цю>: Заcmуnнuк нсlчсlJIьI|l]ксt вiddф
pеecmpоцit nлаmнuкiв mа еЛекmpoннuх cepвiciв

,{ля пpoвeденнJr IIepеBipки пoдaвaлиоя кoпii зaяви ocoби пpo I]poBе.цrння ПepеBipки, пеpeдбaченoТ Зaкoнoм
УкpaiЪи..Пpo oнищeння Bлa.ци,,, декJlapaцii пpo мaйнo, Дoxo.ци, BиTрaТи i зoбoв,язaння фiнaнсoBoгo xapaкTеpy
зa20|Зpiк, кoпiТ iнIпиx дoкyмeнтiв : щyдoвoi кIIи)кки' пaсПopтa гpolиa.цянинa УкpaiЪи.

Зaпити Пpo нaдaнIIя вi'цoмoотeй щo.цo Пoляковoi o.B. надсиIlaJIИcЯ дo Гeнеpa;lьнoТ пpoкyla:rypИ УкpaiЪи,
Miнiстеpcтвa вн1тpilшнix спpaB УкpaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння rocтицiТ в Чеpнiгiвcькiй oблaстi,
TepитopiалЬIloГo yпpaвлiння ,{еpясaвнoТ cyдoвoi aдмiнicтpaцiТ Укpaihи в Чеpнiгiвcькiй oблaстi, ПpшгyltькoТ
oб'днaнoТ дepяraвноi пo.цaткoвoТ iнопeкцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чepнiгiвськiй oблaотi.
Зa peзyльтaтaМи poзГJlя.Цy зaпитiв :

Генеpaльнa пporypaavpa УкpaТни пoвiдомили : Bстaнoвлеtlo, щo Пoлякoвa o.B. y пеpioд з 21 лиcтoттaДa
2013 poкy lo 22 Лtoтoгo 2014 poкy нa llpoкypopcькo-слiд.rl{x Пoсa"цitx B opгallax ПpoкypaTypи нe ПpaцЮвaлa i
зaхoди' пepeдбaueнi пyнктoм |2 чacтини дpyгoТ тa чaсTинolo тpетЬolo стaтгi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo ouищення
BЛaди))' нe з,цiйcнroвалa.

Miнiстepствo вЦvтpitпнiх спpaв Укpaiни в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoведeння пepевipки
дoстoвipнoстi вiДомoотей пIoдo зacтocyвaння зaбopoн. пеpе.цбaчениx чaотинaми тpетьoro i четвepтoro стaтгi 1
Зaкoцv Укpaiни кПpo oчиrцення влaди>. зaтвеpдяtенoгo пoстaнoвoro Кaбiнет.v Miнiотpiв Укpaihи вц
16.10.2014 J\b 563" вiдпoвiдь не нaдали нa зaпит, щo бyв нa.цiслaний |7 rpуliня 2014 poкy зa Ns488i 10125-1^6-04.
016. BpaxoByloЧи змiни дo Пopядкy пpoBеденIIя пepeвipки дoотoвipoстi вiдoмoстeй щo.цo зaстoсyвaI{ня
зaбopoн' пepедбaнeнI.rx Чacтинaми TpеTЬoIo i ueтвepтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo oнищенIIя Bлa.ци)'
BIIeсених ПocTaнoBolo Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaiЪи ьiд25 беpезня 20l5 poкy No i67, згiднo мaтepiaлiв oсoбoвoТ
сIIpaBи тa зaписiв y тpyдoвiй книяtцi вбaнaстьcя, щo Пoлякoвa o.B. не зaймалa lloca.ци B opгaнax Мiнiстеpствa
внyгpilпнiх сПpaB УкpaiЪи тa iнrпиx opгaнax в пеpiод, щo пi.цлягaе пеpeвipui.

Гoлoвне yпpaвлiння toстицiТ в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaзaниМи ПoIIIyкoBиМи
вiдoмoотями в eдинovry .цrp)кaBнoI\{y pеeстpi oоiб' щo.цo яких зaсToсoBaнo ПoЛo)t(еHII'I Зaкoнy Укpaiни <Пpo
oчищeIIня BЛa.ци), iнфopмaцiя щo.цo ПoлякoвoТ o.B. вiдоyгня.

Tepитopiальне yпpaвлiння ДCA Укpaihи в Чеpнiгiвcькiй облaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПoIII},кoBиМи peквiзитaми сyдoвi pirпeння зa кpитepiяМи' BсTaнoBлrниМи ЧacTиHaМи тprTЬolo' п'яToIo - cЬoМolo
стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи кПpo oиищенI1я BЛa.ци)' cToоoBI{o ПoлякoвoТ o.B. в eдинoмy .цep)кaBнoп,ty pеeстpi
сy,цoBl,tx piшeнь вiдс1тнi.

Пpищщькa oб'сднaнa дepяtазнa пoдaткoвa iнспeкцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння .ЦФC y Чepнiгiвоькiй
oблaстi пoвi.цoмили: Bотaнoвле}lo' щo Пoлякoвa o.B. вкaзaнo дocтoвipнi вiДoмoстi щoдo нaявнoстi мaйнa
(мaйнoвиx пpaв), нaбyгoгo (нaб1тиx) зa Чaс пеpeбyвaння нa пoсa.цax, BизнaченI,tх y tryнкTax 1 - 10 ЧacTvIнlуI
пеpшoТ cтaтгi 2 Зaкoнy Укpaihи ''Пpo oнище}lня BЛa.ци'', якi вiдпoвiдaroть нaяьнiil по.цaткoвiй iнфopмaцii пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Тaкoxt BстaнoBлеHo, Щo вapтicть мaйнa (мaйнoвиx пpaв) ПoлякoвoТ
o.B, нaбyгoгo (нaбyтих) зa .raс пеpебyвaння нa пocaдaх' визнaЧeних y tryIIкTax 1 - 10 чaстини пepшroТ cтaттi 2
Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo oнище}lIIя BЛaди'', вiдпoвiдaс нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмaцiТ Пpo ,цoxo.ци, oтpимaнi
Bкaзa}IoIо oоoбoro iз зaкoнниx Джrpeл.

Зa pезyльтaTaшИ пpoвeдeнoТ пepeвipки BсTaнoBЛeнo, Щo Дo rroляковоi Окcaнш Boлoduл,tupiвнu нe
3аcmocoвуlиmьcя забopoнl|' B|4ЗHaЧенi чacтинolо TpeTЬoIo i нeтвepтorо стaттi 1 Зaкoнy Укpaiни .oПpo oнищення
BЛацц,,.

Зaвiдyвau cекTopy пеpcoнarry Пpшryцькoi. oб' е,цнaнoi деpxaвнoi пo.цaт.
кoвoi iнспекцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння 

'{ФC 
y Чepнiгiвськiй oблaстi

C.M.Cщaхoвa
(iнiцiaли тa пpiзвище)


