
ДoBIДКA
Пpo prзyЛЬTaTи пеpeBipки' пере.цбaчrrroi Зaкoнoм Укpaiни ..Пpo oнищенtlя BЛaди,'

Biдпoвiднo дo пyнктiв | i 2 чacтуrни п,ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнищення BЛa.ци'' тa Пopядкy
Пpoве.ценнЯ пеpевipки дoстoвipнoотi вiДoмoстей щo.цo зaсToсyBaнHя зaбopoн, пepедбa.rениx ЧaсTинaMи
TpетЬo}o i .reтвеpтorо стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo онищeн[Iя BлaДи',, зaTBеpд}сeнoгo ПoсTaнoBoto Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 жoBTHЯ 20|4p. Ns 563, Пpилyuькoro oб'сДнaнolо .цеpяtaBIIoю ПoДaткoвoк)
iнспекцiсrо Гoлoвнoгo yпpaвлiння fФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBедeнo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вiДoмoстей щoДo ЗaсToсyBaн}UI зaбopoн, пеpeдбaнених Чaстинaми тpеTьoto i нeтвеpтoro отaтгi l Зaкoнy
Укpaiни ..Пpо оиищеHня BЛaДи',, ЩoДo
IIm u цi H аmшl ii M aкoл а|iв н a
.IIaтa i мicце нapoД'хсення..
Пacпopт:
Pесотpaцiйний нoмеp oблiковoТ кapтки плaтникa пo.цaткiв :
Miсце пpo>кивaння :
Мiоце poбoти: Пpuлуцька oб,сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcneкцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФC у
Чеpнiziвськiй oблаcmi
Пoсaдa нa чaс зaстооyвaння пoлox<ень ЗaкoЦv УкpaiЪи <<Пpo oчиЦення влaДи>>: еoлoвнuй dеpэюавнuit
iн сп е кmop в id d iлу ф i н ан с o в o - е кo н olw iчн oi p o б o mu mа бухz шоm e pс ь кo z o o бл iку

,{ля пpoведеtlня ПеpеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви ocoби Пpo ПpoBеДeння пеpeBipки, пеpедбaчeнoi Зaкoнoм
Укpaiни ..Пpo oнищенHя BЛaДи',, декЛapaцiТ пpo Maйнo, ДoХo.ци, BитpaTи i зoбoв,язaння фiнaнсoBoгo хapaкTеpy
зa 2013piк, копii iнtпиx дoкyментiв : тpyдoвoТ кни)кки, ПaсПopTa Гpoп,IaДя}Iи}la УкpaiЪи.

Зaпити Пpo нa.цaн}Iя вiдoмoстей щoДо Птицi H.M. нaдсИrIaЛИcЯ дo ГенеpaльнoТ пpoкypurypИ УкpaТнrr.
Miнiстеpствa внщpilпнix cпpaB УкpaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi,
TеpитopiaлЬ}loгo yпpaвлiння !еpжaвнoТ сyдoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй oблaотi, ПpилyЦькoТ
oб'.цнaнoТ деpжaвнoТ пoдaткoвoТ iнспекцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй oблacтi.
За pезyльтaTaMи poзГЛяДy зaпитiв :

Генеpальнa пpoкypaтypa УкpaiЪи пoвiдoмили : Bстaнoвлeнo' щo Птиця H.M. y пepioд з 2| лиcтoпaДa
2013 poку пo 22 ЛIoToгo 2014 poку }lil Пpoкypopськo-слiдних Пoсaдax B opГaнax ПpoкyрaTypи не Пpaц}oвалa i
зaxo.ци' пеpедбaненi пyнктoм |2 чacтини дpyгoТ Ta ЧaсTинolo TpеTЬotо отaтri 3 Зaкoнy УкpaТни <<Пpo oнищeння
BЛaди), не зДiйснювaлa.

Мiнiстеpствo вЦr,тpirпнix cпpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpоведення пеpевipки
дoстoвipнoотi вiДoмoстeй щoДo зaстoсyвaння зa6opoн. пepe.цбaчених чaстинaми тpeтьoto i четвеpтoro стaттi 1
ЗaкoЦv УкpaiЪи <Пpo oчищення влaди>. зaтвеpдlкенoгo пoстaнoвoro Кaбiнет.v Мiнiстpiв УкpaiЪи вщ
16.10.2014 J\Ъ 563. вiдпoвiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нa.цiслaний |7 гpулня 2014 poкy зa Ns495/l0125.|6-04-
016. BpaхоByIoЧи змiни дo Пopядкy ПpoBe.цеl{t{Jl пepeвiрки дocтoвipостi вiдoмoстей щo.цo ЗaсToсyBaнHЯ
зaбopон, пepедбauених ЧaсTинaМи TреTЬo}o i uетвеpтorо стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи кПpo oнище}lr{я BЛaди))'
Bнrcениx ПoсTal{oBotо Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaiЪи вiд25 беpезня 2015 poкy Ns 167, згi.цнo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
спрaBи тa зaпиоiв y тpyлoвiй книхсЦi вбauaсться, щo Птиця H.М нe зaймaлa ПoсaДи B opГaнaх Miнiстеpотвa
внщpirпнix спpaв УкpaiЪи тa iншиx opГaнaх в пеpioд, щo пi.цлягaе пеpeвipui.

Годoвне yпpaвлiння toстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaзaниMи ПolIIyкoBиМи
вiдoмoстями в eДинoмy .цеp}€Bнoмy pесстpi oсiб' щo.цo яких зaсToсoBaнo ПoЛo>t(еHня Зaкoнy УкpaiЪи <Пpо
oЧищеI{нJI BЛaДИ>>, iнфopмauiя щo.цo Птицi H.М. вiдсyтня.

Теpитopiaльне yпpaвлiння ДCA УкpaТни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПolIIyкoBиМи pеквiзитaми сyдoвi pirпення зa кpитepiяМи' BсTaHoBЛеl{иМи чaсTинaМи TpеTЬolo, П'яToIo _ сЬoМolo
стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи кПpo o.rищен[tя BЛaДи)), сToсoBlIo Птицi H.M. в eдиномy Деp)кaBнoМy pесстpi сy.цoBих
piIпeнь вiдсутнi.

Пpил},цькa oб'сднaнa Деplкaвнa пoдaткoвa iнспекцiя Гoлoвногo yпpaвлiння .ЦФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi пoвiдoмили: BстaнoвлеLto' щo Птицеro H.M. вкaзaнo дoстoвipнi вiДoмoстi щo.цo нaяBнoотi мaйнa
(мaйнoвиx пpaв), нaбyгoгo (нaбyтиx) зa Чaс перебyвaння нa lroсa.цax' BизнaЧе}Iих y ПytlкTax 1 - 10 ЧaсTиЕIи
перrшoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaТни ''Пpo oнищен}Iя BЛa.ци''' якi вiдпoвiдaють нaявн7il, пo.цaткoвiй iнфopмaцii прo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Taкorк BcTaI{oBЛенo, Щo вapтiсть мaЙнa (мaйнoвих пpaв) Птицi H.М.,
нaбyгoгo (нaбутих) зa Чac пеpeбyвaння нa Пoсa.цax' BизнaЧе}Iиx y ПyнкTax l - l0 ЧacTИ:нуI пеplпoi cтaттi 2
Зaкoнy Укpaiни ''Пpo oнищеHня BЛaДи'', вiДпoвiДae нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмaцii Пpo .цoхo.ци, oтpимaнi
BкaЗaнo}o oсoбoю iз зaкoнниx ДкереЛ.

Зa pезyЛЬTaTaМи пpовeденoТ пеpевipки BсТaHoBЛеHo' щo Дo Пmaцi Hаmалii Muколаtвнu Itе
ЗаcmocoвуIиmьcя зцбopoнI,l, BИЗIlaченi чaстиноro TpеTЬolo i нетвеpтoto стaтгi 1 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ouищeння
BЛaДИ,,.

Зaвiдyвav cекTopy ПеpсoнaЛy ПpиrryuькoТ oб, еДнaнoТ деpжaвнoТ пo.цaт-
ковoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння .{ФQ y Чеpнiгiвськiй oблaстi

С.M'Cтpaxовa
(iнiцiaли тa пpiзвище)


