
ДoBIДКA
Пpo prзyЛЬTaТи ПеpеBipки, Пеpe.цбaЧrнoТ Зaкoнoм Укpaiни ..Пpo o.tищення BЛаци''

BiДпoвiДнo дo пyнктiв | i 2 чacтини п,ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo ouищенt{я BЛaДи'' тa Пoрядку
ПpoBеДеннJI пеpевipки дoстoвipнoстt вiДомoстей щoД'o зaсToсyBa}Iня зaбopoн, пеpедбaнениx чacTинaми
тpеTЬoto i .rетвеpтorо cтaттi 1 Зaконy УкpaiЪи ..Пpo oнищеHня BЛaДи'', зaтвеpдlкrнoГo IloсТaнoBo}o Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaТни вiд 16 )кoBTня 20|4p. J\ъ 56з, Пpилyцькorо oб'сДнalloю Дepя(аBIIoю ПoДaTкoBoк)
iнспекцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiння {ФC y Чеpнiriвськiй облaстi ПpoBе.ценo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вiдoмoстей щoДo зaсToсyBaння зaбopoн, пеpeдбaнениx ЧaстиHaМи TpеTЬoto i uетвертoro стaттi 1 Зaкoнy
УкpaТни..Пpo oнищеHня Bлa.ци',, ЩoДo
Гузiя Олeкcанdpа Гeopziйoвuua
.Цaтa i мiсце нapoдlкeння..
Пacпopт:
Peсстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки плaтникa пoдaткiв:
Miсце пpoяtивaння :
Miсце poбoти: Пpшпуцька oб'сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФC у
Чepнiziвcькiй oблаcmi
Пoсa.цa нa чaс зaстoсyвaння пoлoхtень 3aкоцv УкpaiЪи <<Пpo oчищення влaДш>: зaвi.Цyвaн сeктopy 1Z

.{ля пpoведенHJl ПеpеBipки пoдaвалися кoпiТ зaяви oсoби Пpo t]poBr.цен}tЯ ПеpеBipки, пеpедбaченoТ Зaкoнoм
УкpaiЪи ..Пpo oнищення BЛaДи,', декЛapaцiТ пpo мaйнo, .цoxoди' BиTрaTи i зoбoв,язaння фiнaнсoBoГo xapaкTеpy
зa 20l3piк, копiТ iнших дoкyментiв : тоyДовoТ кFIи)Кки, Пaспopтa гpoмa.цянинa УкpaТни.

Зaпити Пpo lraДaння вiдoмoстей щo.цo Гyзiя o.Г. нa.цсиЛaЛk|cЯ дo Генepа"пьнoТ пpoкypaTypl4 УкpaТни,
Cлy:кби безпеки УкpaТни' Miнiстеpствa внyтpirшнix спpaв Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння toстицiТ в
Чеpнiгiвськiй oблaстi, TepитopiaлЬHoгo yпpaвлiння .{еprкaвнoТ сyДoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaТни в Чеpнiгiвськiй
oблaстi' ПpилyuькoТ oб'.цнaнoТ деpжaвнoТ пoДaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ,ЦФс y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaТaMи poЗГЛя,Цy зaпитiв :

Гeнеpa,rьнa пpoкypaт-vpa УкpaiЪи повiдoмили : Bстaнoвленo, щo Гyзiй o.Г. y пеpioд з21 лиcтoпaдa20|З
poкy Пo 22 лютoгo 2014 pокy нa Пpoкypopськo-слiдuиx Пoсa.цax B opГaliaх ПpoкypaTypи не Пpaц}oвaлa i зaxo.ци)
пеpeдбauенi пyнктoм 12 чacтини лpyгoi Ta ЧacTиtlo}o TpеTЬoIo стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo oнищеHня BЛa.ци)'
не здiйснrовaлa.

Cлyжбa безпeки УкрaТни пoвi.цoмили : B Cлyжбi безпеки Укpaiни B pезyЛЬTaTi пеpевipки нaЯBI{их
мaтеpiaлiв вiдсyтнi бyль-якi вi.цoмoстi щoдo Гyзiя o.Г..

Мiнiстеpствo вцvтpilпнix спpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений Пopя.цкoм пpoведення пеpевtpки

Доотoвipнoстi вiДoмoстей ЦoДo зaстoо},вaння зaбopoн. пepе.цбaчениx чaотинaми тpетьoro i четвеpтoro стaттi 1
Зaкoцv УкpaiЪи кПpo oчипrення влaди>. зaтвеpдlкенoгo пoстaнoвoro Кaбiнет.v Мiнiстpiв УкpaiЪи вiд

16.10.2014 Nb 563. вiдпoвiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нa.цiслaний |7 гpудlня20|4 poку зaNs474l10l25-16-04-
016. BpaxоByloЧи змiни дo Пopядкy ПpoBe.ценt{я пеpевipки дoстoвipoстi вiДомoстей щo.цo зaсToсyBaння
зaбopoн, пеpедбaиениx ЧaсTинaМи TpетЬo[O i нeтвеpтorо стaтгi 1 Зaкoнy Укpaiни <<Пpo o.rищенHя BЛa.ци)'
BнеcеНиХ ПoсTa}toBotо Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд25 бepeзня 20l5 pокy NЪ 167, згi.цно мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПрaBи тa зaписiв y тpyлoвiй книlкцi вбaнaeться, шo Гyзiй o.Г. не зaймaв Пoca.ци B opгaнaх Miнiстepствa
вrгщpiшнix сПpaB УкpaТни тa iншlих opГaнaХ в пеpioл. шto пiДлягaс пеpевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння rостицiТ в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiДомили : Зa вкaзaними пoшIyкoBиМи
вi.цoмoстями в e.цинoмy .цеp)кaBнoмy pеестpi oсiб, щoДo якиx зaсTocoBaнo ПoЛoження Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo

oЧищення BЛa.ци)' iнфopмauiя щoдo Гyзiя o.Г. вiдсyтня.
Тepитopia.гrьне }zпpaвлiння ДCA Укpaiни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-

ПolПyкoBиМи pеквiзитaми суДoвi piшення зa кpитеpiяМи, BсTaнoBЛениМи ЧaсTинaМи TpеTЬo}o' П'яToIo _ cЬoп,{oto
стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <<Пpo oнищеlIнJI BЛaДи)' сToсoBHo Гyзiя o.Г. в Сдинoмy Деp)кaBнoМу pесстpi суДoBиx
pirrlень вiдсутнi.

Пpил]rцькa oб,сднaнa деpжaвнa пoдaткoвa iнопекцiя Гoлoвнoгo },пpaвлiння .ЦФС y Чepнiгiвськiй

oблaстi пoвiДомили: Bстaнoвленo' щo Гyзiсм o.Г. вкaзaно дoстoвipнi вi,цoмoотi щoДo HaяBнoстi мaйнa
(мaйнoвих пpaв), нaбутoгo (нaбyтиx) зa Чaс пеpебyвaння нa Пoсa.цaх' BизI{aЧениx y ПyнкTaх 1 - 10 чacтини
пеpшоТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo o.rищенHя BЛa,ци'', якi вiдпoвiдaють нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмauii пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Taкorк BсTaнoBЛенo, Щo вapтiсть мaiанa (мaйнoвиx пpaв) Гyзiя o.Г.,

нaбyтoгo (нaбyтиx) зa Чaс пеpебyвaння нa Пoсa.цaх, BиЗЕIaЧених y ПункTaх 1 - 10 ЧacTИ:.Ikl пеprпоТ cтaттi 2

Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo oнищення BЛaДи'', вiдпoвiдae нaявнiй подaткoвiй iнфopмauiТ Пpo .цoxo.ци, oтpимaнi

Bкaзaнolo oсoбorо i9 зaкoнних.ЩкеpеЛ.
Зa pезyльтaтaМи ПpoBе.ценoТ пepевipки BсTaнoBЛенo, щo Дo Гузiя oлeкcанdpа ГeopziЙoвaча lle zаcmoco-

вуюmьcя забopонa, визнaченi ЧaсTинoro TpеTЬoto i нетвеpтoro стaттi l Зaкoнy УкpaТни ooПpo oиищеt{Еlя BЛa,ци''.
C.M.Cтpaxoвa

(iнiцiaли тa пpiзвищe)
Зaвiдyвaн сеКTopy ПеpсoнaЛy ПpилyцькoТоб'сднaнoТдepжaвнoТ пoДат- /n г
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ,{ФС y Чepнiгiвськiй oблaстi С r


