
ДoBIДКA
Пpo pезyЛЬTaTи ПеpeBipig' ПеpеДбaЧенoi Зaкoнoм УкpaiЪи..Пpo ouищеHHя BЛaди''

Biдпoвiднo дo гryнктiв 1 i 2 чaстини п'ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo ouищення BЛaДи,'тa Пopядкy
ПpoBeДeння пеpевipки дoстoвipнoстi вi.цомoстей щoдo ЗaсToсyвaння зaбopoн' пepедбa.reних ЧaсTинaМи
тpеTЬolo i .tетвepтoro стaттi l 3aкoнy УкpaiЪи ..Пpo o.lищеIl}lя BЛaДи,,, зaтвеpдlкенoгo ПoсТaнoBoro Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaТни вiд 16 )кoBТt{я 20|4p' J\b 563, Пpилyuькorо oб'сДнarroю ДrpжaBIIoю пoДaTкoвoк)
iнспекцiеro Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBeДенo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вi.цoмoстей щoдo ЗaстoсyBaння зaбopoн, пepeдбauениx ЧaсTинaМи TреTЬoIo i иетвepтolо стaттi 1 Зaкoнy
Укpaiни ..Пpo ouищенt{я BЛaДи,', ЩoДo
Mазу на B аd a.шсt B аc u,rь oв aча
.IIaтa i мiсцe нaрo,шкення..
Пaспopт:
Pеестpaцiйний нoмеp облiкoвoТ кaртки плaтникa пoДaткiв:
Мiсцe пpolкивaння :
Мiсце poбoти: Пpuлуцька oб'edнана dеpэюавна пodаmкoва iнсnекцiя Гoлoвнozo 7mpавлiння ДФС у
ЧеpнiziвськiЙ oбласmi
Пoсa.цa нa чaс зaстoсyвaння пoлoхteнь Зaкoцv УкpaiЪи <<Пpo oчиrцення влa.ци>>: завidуваu cекmopу doхodiв i
збopiв з фiзuuнltх ociб Iчнянcькozo вiddiлeння

,{ля пpoведеIlня ПеpeBipки пoдaвалися кoпii зaяви oсoби Пpo ПpoBеДrнHя перeвipки, пеpедбavенoi Зaкoнoм
УкpaiЪи ..Пpo oиищенI{я BЛa.ци',, декЛapaцiТ пpo мaйнo, дoхoДи, BиTpaTи i зoбoв,язaння фiнaнсoBoГo хapaкTеpy
зa 2013piк, копii iнrпих дoкyментiв : тpyДoвoТ кни)кки' ПaсПopTa ГpoМa.цянинa УкpaТни.

Зaпити пpo нa.цaFIIIя вiдoмoстей щoдo lVlaзyна B.B. нaдсиЛaЛИcЯ дo ГенepaльнoТ пpoкypz(rypИ Укpaiни,
Сrryжби бeзпеки УкpaiЪи, Miнiстepствa внутpiшrнiх сПpaB Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння toстицiТ в
Чеpнiгiвськiй oблaстi' TеpитopiaлЬ}IoГo yпpaвлiння {еprкaвнoТ сy.ЦoвоТ aдмiнiотpaцiТ Укpaiни в Чepнiгiвоькiй
oблaстi, Iчнянськoгo вiддiленrrя ПpилyцькoТ oб'сднaнoТ деprкaвнoi пo.цaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння
ДФC y Чepнiгiвоькiй oблaстi.
Зa peзyльтaТaми poзГЛя.Цy зaпитiв :

Генеpaльнa пpок}uparypa Укpaiни пoвiдoмили : Bcтaнoвленo' щo Мaзyн B.B. y пеpioд з 2| лиcтoпaДa
2013 poкy пo 22 ЛюToгo 2014 poкy нa Пpoкypopськo-слiдних tloсa,цaх B opГaнaх Пpoкyparypи не пpaщoвaв i
зaxo.ци, пepeдбaнeнi пyнктом |2 чacтини дpyгoi Ta ЧaсTи}IoЮ .гpеTЬotо стaттi 3 Зaконy УкpaiЪи <<Пpо oнищеllня
BЛaДи)), не здiйснrовaв.

Cлyжбa бeзпeки УкpaiЪи пoвiдoмили : B Cлyжбi безпеки УкpalЪи B pезyЛЬTaTi пеpевipки нaяBних
мaтеpiaлiв вiдоyтнi бyль-якi вiдомoстi щoдo Мaзyнa B.B.

Miнiстеpствo вцvтpilпнix спpaв УкpaiЪи в тeDмiн. визнaчений Пopядкoм пpoвeдення пеpeвipки
Дoстoвipнoстi вiДoмостей Щo.цо зaстoс},вaння зaбopoн. пеpе.цбaчениx чaстинaми тpетьоlо i четвеpтotо стaтгi l
ЗaкoЦv Укpaihи <Пpo очищення влaди>. зaтвеpдяtенoгo пoстaнoвoro Кaбiнет.v Miнiстpiв Укpaiни вiд
16.10.2014 Nb 563" вiдпoвiдь не нaдaли нaзaпит, щo бyв нa.цiслaний 19 гpyлня 2014 poкy зalгs575/l0125-|6-04-
016. BpaxoByloЧи змiни дo Пopядкy ПpoBеДення пеpeвipки дoстoвipoстi вiДoмостей щoдo зaсToсyBaHня
зaбopoн, пеpeдбa.rениx ЧaсTинaMи TpеTЬo}o i .rетвеpтotо стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни <Пpo oнищеннЯ BЛa.ци))'
BI{есеI{их ПoсTaнoBo}o Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaiЪи в'tд25 беpезня 20l5 poкy NЪ 167, згi.цнo мaтepia;liв oсoбoвoТ
cпpaBи тa зaписiв y тpyдoвiй книlкцi вбaнaеться, щo Мaзyн B.B. не зaймaв пoсa.ци B oргa}raх Miнiстеpствa
вн1тpilпнiх сПpaB Укpaiни тa iншиx opГaнax в пеpioд, щo пiдлягaс пеpевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння roотицii в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiДoмили : Зa BкaЗaFIиMи ПolxyкoBиMи
вiдомoстями в eдинoмy.цеp)I€BIroмy pеестpi oсiб, щoДo якlж зaсToсoBaнo ПoЛo){tення Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo
oЧиl|1ен}Iя BЛa.ци))' iнфopмaцiя щoдo Maзyнa B.B. вiдс1тня.

Tеpитopiальне yпpaвлiння .ЦСA Укpaiни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПolllyкoBиl\{и pеквiзитaми сy.Цoвi pilпення зa кpитеpiяМи' BсTaнoBЛеHиМи ЧacTИНaМИ TpеTЬoIo' П'яToIo _ сЬoNIoIo
стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни <Пpo oнищeHHя BЛaДи>' сToсoBI{o Maзyнa B.B. в eдинoмy дep)кaBlroМу peестpi
сy.цoBиx pitшень вiдоyтнi.

Iчнянське вiддiлення ПpилyцькoТ oб'с:.цнaнoТ деpхсaвнoТ пoДaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoго },пpaвлiння
ДФC y Чеpнiгiвcькiй oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвлeнo, щo Maзyнoм B.B. вказaнo дoстoвipнi вiДoмoотi щоДo
нaявнoотi мaйнa (rvraйнoвих прaв), нaбутого (нaфтиx) зaчaс пеpебувaнвяЕa\ocaцax,B.tAзt\aчgв]Aх.у rr.уl*кrax\
- 10 чacтиllи пepшoT cтaтri 2 Зaкoну Укpai.ни ,'Пpo ouищeшHЯ BЛaДИ,,, якi вiдпoвiДaloть нaявнiй lloД'aткoвiй
iнфopмaцiТ пpo мaйнo (мaйнoвi rrpaвa) вкaзaнoi ocoби. Taкoяt BcТal{oBЛrнo' Щo вapтiсть мaйнa (мaйнових
пpaв) Maзyнa B.B., нaбyгогo (нaбyтих) зa Чaс пеpебyвaння нa Пoсa.цax, BиЗнaЧениХ y ПyнкTax 1 - 10 чaстини
пеpIпoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo o.rищеHня Bлaди'', вiдпoвiдaе нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмaцii Пpo .цoхo.ци'
oтpимaнi Bкaзaнolо oсoбoю iз зaкoнних ДI(еpеЛ.

Зa peзyльтa|aNlуr пpoвeдeнoТ пеpевipки BсTaнoBЛенo, Щo дo Mсlзуна Bсtdtlлtа Bаcaльoвuчa IIе таcmoco-
вуIumьcя забopoнa, визнaченi ЧaсТиtlolo TprTЬoIo i нeтвepтoro стaтгi 1 Зaкoнy Укpaiни..Пpo оuищeHHЯBЛaдИ,,.

C.M.Cтpaхoвa
(iнiцiaли тa пpiзвище)

Зaвiдyвau секTopy пеpсoнaJry ПpилyцькoТ oб'еДнaнoТ деplкaвнoТ по.цaт- n-Г
кoвoТ iнспекцiТ Голoвнoгo yпpaвлiння [ФС y Чepнiгiвськiй oблaстi 'l.


