
ДoBIДКA
пpo pезyЛЬтaти пеpеBipки, Пrpе.цбaЧенoТ Зaкoнoм УкpaiЪи..Пpo oнищeЕIня BЛaди''

Biдпoвiднo дo гryнктiв 1 i 2 чacтини п,ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнищrння Bлa.ци', тa Пopядкy
ПpoBе.цeння пеpевipки дoстoвipнoстi вiДомoстей щoДo ЗaсToсyBaння зaбopoн, пеpедбa.rениx ЧacТинaми тpетьoto i
ЧеTBеpToIo стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи ooПpo oнищення BЛaДи,', зaTBеp,Ц)кеttoгo ПoсTa}loBolo Кaбiнетy Miнiстpiв
УкpaТни вiд 16 )кoBTня 2О|4p' Ns 563, Пpилyuькorо oб'с.Цнalloк} .цep}кaBIIoю пo.цaTкoBoro iнспекцiсro
Гoлoвнoгo yпpaвлiпня flФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoвеДе}ro пеpeвipкy дoстoвipнoстi вi.цoмoстей щo.цo
зaсToсyBaн}rя зaбopoн, пеpeдбauениx ЧacTинaми TpеTЬoIo i иетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo o.rищення
Bлa.ци',, щoдo
К oз aнe ць Tеmян a M uха Йлiвн a
.Цaтa i мiсце нapoдrкення..
Пaспopт:
Pесстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки п,цaтникa пo.цaткiв:
Miсце прolкивaння :
Мiсце poбoти: Пptlлуцька oб,сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo упpавлiння ДФC у Чеpнiziвcькiй
oбласmi
Пoсa.цa нa чaс зaстосyвaння пoлoжeнь Зaкoцv УкpaiЪи <<Пpo oчицення влaдю>: zoлoвнuй dеpэюавнuй iнcnекmop
Iчнянcькozo вidd iлення

.{ля пpoведенFlя пеpеBipки пoдaвaЛуIcЯ кoпiТ зaяви oсoби Пpo ПpoBе.ценHя пеpеBipки, пеpедбaченo.i Зaкoнoм
УкpaТни ..Пpo oнищеl{Hя BЛa.ци',, декЛapaцiТ пpo мaйнo, ДохoДи' BиTpaTи i зoбов,язaння фiнaнсoBoГo xapaкTеpy зa
2014piк, кoпiТ iнIших дoкyмeнтiв : тpy.ЦoвoТ кни)кки, пaсПopTa гpoМaДяниHa УкpaiЪи.

Зaпpпи Прo нaДaнHя вiДoмoстей щoДo Кoзинець T.M. HaДcИЛaJwrcя дo ГенеpaльнoТ ПpoкypaTypи УкpaiЪи,
Miнiстеpствa внyтpirпнix сПpaB УкpaТни, Cлyкби безпеки УкpaТни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицiТ B
Чеpнiгiвськiй oблaотi, TеpитopiaлЬнoГo yпpaвлiння .{еpNсaвнoТ сy.ЦoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй
облaстi, ДПI y м.Чеpнiгoвi Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi.
Зa pезyльтaтaMи poзгЛя.Цy зaпитiв :

Генepaпьнa пpoк},paт.vpa Укpaiни в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoведення пepевipки ,цoстoвipностi
вiДoмoстей щoДo зaстoс}zвaння зaбopoн. пеpеДбaчених чaстинaми тpетьotо i четвеpтoro ст. 1 ЗaкoЦv УкpaТни
<Пpo oчицeння влaди>. зaтвеpшкенoгo пoстaнoвorо Кaбiнeт.v Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16.10.2014 J\Ъ 563. вiдпoвiдь
не нaДаJlи нa ЗaПиT, щo бyв нa.цiслaний 24.02.20|5 зa Nb2503/l0125-|6-04-14. Bpaxoвyrouи змiни дo Пopядку
ПpoBеДенЕIя пеpевipки дoстoвipoстi вiДoмoстей щoдo ЗaсToсyBaння зaбopoн' пеpeдбavених ЧaсTинaми тpетьoto i
ЧeTвеpToro ст. 1 Зaкoнy УкpaiЪи кПpo ovищення BЛa.ци)' BHесених lloсTat{oBolo Кaбiнery Miнiстpiв Укpaiни вiд

25,oз.20|5 Jt167, згiднo мaтеpiaлiв осoбoвoТ сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй кницi вбaнaсться, щo Кoзинець T.М. нe
зaймaлa Пoсa.ци B opГaнaх ПpoкypaTypи УкpaiЪи в пеpioд, щo пi.цлягaе пеpeвipui.
Мiнiстерствo внyтpiIпнix спpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoведення пеpевipки дoстoвipнoстi

вiДoмoстей п{oДo зaстoс},вaння зaбoрoн. пеpеДбaчених чaстинaми третьotо i четвеpтoro ст. 1 Зaкoцv УкpaiЪи
<Пpo oчищення влaди>. зaтвeрдxtенoгo пoстaнoвorо Кaбiнет-v Мiнiстpiв УкpaТни вiд 16.i0.2014 J\b 563. вiдпoвiдь
не нa,цzUIи нa ЗaПиT, щo бyв нaДiслaний 24.02.2015 зa Nb250З/10125-16-04-14. Bpaхoвyroни змiни дo Пopядкy
ПpoBе.цення пеpевipки дoстoвipoстi вi.цoмoстей щoДo зaсToсyBaння зaбopoн, пеpeдбauених ЧaсTиI{aми тpетьoto i

ЧеTBеpToro ст. 1 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo oиищeння BЛaди))' BнесеHиx ПoсTaIIoBoIo Кaбiнery Miнiстpiв Укpaiни вiд

25 6epeзня 2015 poкy Ns 167, згiднo мaтepia.гliв oсoбoвоТ сПpaBи тa зaпиciв y тpулoвiй книrкцi вбaчaсться' щo
Кoзинець T.М' нe зaймалa ПoсaДи B opГaнaх Miнiстepствa внyгpirлнix спpaв УкpaТни тa iншиx ПpaBooxopoнrrиx
opГa}Iaх в пеpioд, щo пi.цлягaс пеpевipui.

Cлy>кбa безпеки УкpaiЪи пoвiдoмили : B Cлyжбi бeзпеки УкpaТни B pеЗyЛЬTaTi пеpевipки нaяBHиx мaтеpiaлiв
вiдоyтнi бyль.якi вiДoмoстi щo.цo Кoзинець T.M..

Гoлoвне }zпpaвлiння rостицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa вкaзaниMи I]olIIyкoвими вiДoмoсTяМИ B

Сдинoмy Дeр;1€Bt{oМy pеeстpi oсiб, щo.цo якиx зacToсoBaнo I1oЛo}l(ення Зaкoнy УкpaТни кПpo oнищeнЕIя BЛa.ци)),

iнфopмaцiя щoдo Кoзинeць T.M. вiдсyтня.
Tepитopia.гrьне },пpaвлiння ДСA УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй облaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-пorпyкoBиMи

peквiзитaми сy.Цoвi piшeння зa кpитеpiя}\,Iи, BсТaнoBЛениМи ЧaсTинaMи TpеTЬoIo' П'яToto _ сЬoмo}o стaттi 3 3aкoнy

УкpaТни кПpo ouищeння BЛaДи)' сToсoBнo Козинець T.M. в eдинoму Дep)кaBнoMу pесстрi сy.цoвиx pitпень

вiдсyтнi.
Деpxсaвнa пoдaткoвa iнспекцiя Гoлoвнoгo },пpaвлiння ДФC )z Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoв.lrено,

щo Кoзинець T.M. Bкaзaнo дoотoвipнi вiдoмoстi щo.цo HtUIBнoстi мaйнa (мaйнoвих пpaв), нaб1тoгo (нaбщих) зa

uaс пеpебyBaння Ha Пoсaдaх, BизнaЧeниx у IТyнкTaх 1 - 10 ЧaоTиI{и пеprпoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo

oЧищення BЛaдИ'' ' якi вiДпoвiДaloTЬ нaяBнiй пoДaткoвiй iнфоpмaцiТ пpo мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби.

Taкoж BсTaнoBЛеt{o' щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвих пpaв) Кoзинець T.М., нaбyтoгo (нaбyтих) зa чaс пеpебyвaння

нa Пocaдaц визнavенйх y пyнкTax 1 - 10 ЧaсTиtlи пеpшoТ стaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo o.rищенHя BЛaди'',

вiдпoвiдaе нaявнiй пoДaткoвiй iнфopмaцiТ Пpo .цoxoДи, oтpимaнi Bкaзaнoto oсoбorо iз зaконниx ДкеpеЛ.
Зa pезyльтaтaМи ПpoBе.ценoТ пеpeвipKИ BсTaнoBЛенo, щo дo Кoзшнець Temянa MuхаЙлiвнa нe lаcmocoвуюmbcя

забopoнa, визнaченi ЧaсTиIJoIo TpетЬoto i нетвёpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo oнищerlНЯ BЛaдk{'.

Зaвiдyвa.r секTopy Пrpсoнiuly ПpилyЦькoТ oб,сДнaнoi деpжaвнoТ пo.цaт- 0'
кoвoТ iнспекцiТ Голoвнoго yпpaвлiння ,{ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

C.М.Cтpaхoвa
(iнiцiали тa пpiзвище)


