
ДoBIДкA
Пpo peзyЛЬTaTи ПepеBipки' ПеpедбaЧенoТ Зaкoнoм УкрaТни ..Пpo oнищення в.ltaди'.

Biдпoвiднo дo щ,нктiв | i 2 чacтуlни п'ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнищенFlя BЛaДи'' тa ПopяДкy
ПpoBеДеIlHя пеpевipки дoстoвipнoстi вiдoмoстeй щo.цo зaотocyBaнHя зaбopoн, пеpе.Цбaнениx ЧaсTиНaMи
TpеTЬo}o i нeтвеpтoro стaттi l 3aкoнy УкpaiЪи ..Пpo ouищe}I}lЯ BЛaди,'' зaTвep.Ц)кеHoГo ПoсTaHoBoю Кабiнетy
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 я(oBтtl'l 20|4p. Ns 563, Пpилyuькоro oб'сДrraнoю деp)кaBнoю пoДaТкoвoк)
iнспекцiсlо Гoловнoгo yпpaвлiння .{ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBeДенo пepевipкy дoстoвipностi
вiдoмoстей щoДo зaоTocyBaHHя зaбopoн, пepeдбa.reниx ЧacTинaМи тpеTЬoto i ueтвepтoю стaттi l Зaкoнy
УкpaТни ..Пpo o.rище}lня BЛaди',, щoДo
Б аб iч С в imлан u IOp iiв н a
Дaтa i мiсце нapoдlкення..
Пaспopт:
Peсстpaцiйнийдqмep oблiкoвoi кaoтки гшIaтникa пoдaткiв:
Miсце пpoживaння :
Мiсце poбoти: Пptutуцька oб,edнана depэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Голсlвнtlzo уnpaвлiнttя l-IФL' у
Чеpнiеiвcькiй oблаcmi
ПoсaДa нa чac зaстoсyвaння пoлoxteнь Зaкoнy Укpaihи кПpo oчиЩeння влa.ци>: zoлoвнuй dеpэюавнuй pевiзop-
iнcnекmop cеКmopу onodаmкування юpuduннuх ociб lчнянcькoao вiddiлення

flля пpoведrння пеpеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oоoби пpo ПpoBедення пеpеBipки, пеpедбaченoТ Зaкoнoм
УкpaТни ooПpo o.rищенHя Bлади,', дeкЛapaцiТ пpo мaйнo, дoхo.ци, BитpaTи i зoбoв,язaння фiнaнсoвoГo хapaкTеpy
зa201Зpiк, кoпiТ iнrпиx дoкyментiв : тpyлoвoТ кни)кки, ПaспopTa гpoМaдяI{иHa УкpaТни.

Зaлитvt Пpo нa.цaння вi.цoмoстeй щoдo Бaбiч C.Io. нaдсI4ЛaлИcЯ дo ГенepальнoТ пpoкypaTypи УкpaТни.
Мiнiстеpствa внyгpirпнix спpaB Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння toстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi.
TеpитopiaлЬIloгo yпpaвлiння .{еpжaвнoТ сy.ЦoвoТ aдмiнiощaцiT УкpaiЪи в Чepнiгiвcькiй oблaстi, Iннянськoгo
вiДДiлення ПpилyЦькoi oб,сднaнoТ деpтtaвнoТ пoдaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaМи poзгЛяДy зaпитiв :

Гeнеpальнa пpoкypaт.vpa УкpaiЪи пoвiдoмили (нa зaпит. нaдiслaний 29.l2.20l4. вiдпoвiдь цaдi[щдa
26.05.20l5) : oскiльки Бaбiч C.lo. в пеpioд, щo пiд.пягaс пepевipui' B opгaнaх ПpoкypaTypи Hе ПpaЦЮBаЛa. Тaкa
пepевipкa сTocoвtto неТ ГенеpaлЬнolo ПpoкypaTypoЮ не здiйошоBaJIaся.

Мiнiстеpствo вrгyтpilпнiх спpaв УкpaiЪи в тepмiн. визнaчeний Пopядкoм пpoведення пеpевipки
.цoстoвipнoстi вi.ц'омoстей rцo,цo зaстoсyвaння зaбopoн. пepeДбaчениx чacтинaми тpетьolо i четвеpтoю стaттi I
Зaкoнy Укpaiни <<Пpo oчиrцeння влaди>. зaтвеpдя<eнoгo пoстaнoвoro Кaбiнетy Miнiстpiв УкgaТни вiд
l6.l0.2014 J\Ъ 563. вiдпoвiдь нe нaдa;rи нa зaпит, щo бyв нaдiслaний 29 rpудrня 20l4 poкy зa j\Ъ928/ l 0125-|6-04-
016. BpaxoByloЧи змiни дo Пopядкy пpoBедеl{H,I пеpeвipки дoстoвipoстi вiДoмoстей щoДo ЗaсToсyBaHHЯ
зaбopон, пеpeдбauениx ЧacTинaМи тpeтЬolo i vетвepтolo стaтгi l Зaкoнy Укpaiни <Пpo oнищенHя BЛaци),
Bнесеtlиx ПoсTaнoBOIo Кaбiнery Мiнiстpiв УкpaiЪи вiд25 беpeзня 2015 poкy Jt l67, згiДнo мaтеpiалiв oсoбoвoТ
сЛpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй книxtцi вбaнaeтьcя, щo Бaбiч C.Io. не зaймaлa ПocaДи B opГaнax Мiнiстеpствa
вlгyгpirшнix сПpaB УкpaiЪи тa iнrших opгa}Iax в пеpioд, щo пiдлягae пepевipцi.

Гoлoвне yпpaвлiння roотицiТ в Чеpнiгiвськiй oблacтi повiдoмили : Зa BкaзaниМи ПolllyкoBиМи
вiДoмoстями в eдинoмy .цep)roBнoмy pеeсщi oсiб, щoдo якиx зaсToсoBaнo ПoЛo)l(еHня Зaкoну УкpaТни <Пpо
oЧиЩенtlя BЛa.ци), iнфopмaцiя Щoдo Бaбiч C.Ю. вiдсщня.

Теpитopiaльнe yпpaвлiння ДCA УкpaТни в Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмauiйнo-
ПotIJукoBи{\4и pеквiзитaми сyдoвi piшrення зa кpитеpiями, встaнoвЛеHиМи чaсTинaMи TpеTЬoto' П,яTo}o - сЬoМolо
отaттi З Зaкoну УкpaТни <Пpo o.rищrння BЛади), сToсoв}lo Бaбiч C.lo. в eдинoмy.цеp)кaвHoМу pесстpi сyДoBих
pitt.tень вiдсyтнi.

Iчнянськe вiддiлення ПpилyцькoТ oб'eднaнoТ деpяtaвнoТ пoдaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo },пpaвлiння
ДФC y Чepнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвленo, щo Бaбiч C.Io. BкaзaHo дoстовipнi вiдoмoстi Щoдo
нaявнoстi мaйнa (мaйнoвих пpaв)' нaбyтoгo (нaбyгиx) зa Чaс пеpебyвaння lta Пoсa.цax, BизнaЧених y пyнктaх l
- l0 чaстини пepшoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo oнищel{ня Bлaди'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пoдaткoвiй
iнфopмaцiТ пpo мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Taкoxс BcтaHoBлe}Io, щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвих
пpaв) Бaбiи C.Ю., нaбщoгo (нaбщиx) зa Чac пepeбyвaння I{a Пoсa.цax' BизнaЧених y ПyнкTaх l - l0 чaсTиHи
пеpшroТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo ouищенЕя BЛa.ци'', вiдпoвiдaе нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмauiТ Пpo дoxoДи.
oтpимaнi Bкaзaнoю oсoбoю iз зaкoнниx.ЩI(epeл.

Зa pезyльтaтaМи ПpoBе.цeнoТ пеpeвipки BcтaHoBленo, щO дo Бсlбiч Свimланu loptiвнu не ЗacmocивуюmbсЯ
зсtбоpонa, визнaченi ЧaсTиttolо тpетЬolo i нетвеpтolo отaттi l Зaкoну УкpaТни ..Пpo oниrЦ€HHЯ BЛ2;1ц''

Зaвiдyвav секTopy пеpсoнarry ПpилyЦькoТ oб,с.цнaнoТ деpхсaвнoТ ПoдaT- a {- C.M.Стpaxoвa
кoвoТ iнспекцiТ Гoловнoгo yпpaвлiння .{ФC y Чepнiгiвськiй oблaстi 

.. (iнiцiали тa пpiзвишe)


