
ДoBIДКA
пpo pеЗyЛЬTaти ПеpеBipки' ПrpеДбaЧенoТ Зaкoнoм УкpaiЪи..Пpo ouищegця Bлaди',

BiДпoвi.цнo дo пyнктiв | i 2 чacтини п'ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaТни ..Пpo oиищeннЯ BЛаци', тa Пopядкy
ПpoBe.це}rня пеpевipки дoстoвipнoстi вiдoмoстей щoдo зaсTocyвaння зaбopoн, пеpeдбa.rенИX ЧacTИНay|И
тpеTЬoto i uетвеpтoro стaтri 1 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнищеHня BЛaДи,,, зaтвеpд)кенoгo tloсTaнoBolo Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 )кoBTня 2014p. J\b 563, Пpилyцькorо oб'еднаIIoю ДеpЛtaBIIoю ПoДaTкoBoк)
iнспекцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBеДеFIo пЪpeвiркy дoстoвipнoстi
вiДoмoстей щoДo зaсToсyBaння зaбopoн, пеpедбaнениx чaсTинaМи ТpетЬoto i нетвepтoro стaттi 1 Jaкoнy
УкpaТни ..Пpo ouищeння BЛaДи,,, Щo'Дo
Coлoв'ян oлeнa Iванiвнu
.Цaтa i мiсце нapoдlкення..
Пaспopт:
Pеестpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoДaткiв:
Miсце пpoiкивaння :
Miсце poбoти: Пpшlуцька oб,edнана dеpэюавна nodаmкoва iнсnекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФC у
ЧеpнiziвcькiЙ oблаcmi

depэюавнuй iнcnекmop

{ля пpoведення ПеpeBipки пoдaвалися копiТ зaяви осoби Пpo ПpoBeДeння ПеpеBipки, пepедбaченoТ Зaкoнoм
Укpaiни ..Пpo oиищенHЯ BЛaДи,'' деклapaцiТ пpo мaйнo, Дoxo.ци' BиTpaTи i зoбoJ'язaння фiнaнсoBoГo хapaкТepy
зa2014piк, кoпiТ iнIпих дoкyментiв : тpy.ЦoвoТ кни)кки' ПaсПopTa ГpoМa.цяI{иIra УкpaТни.

Зaпити Пpo rra.цaЕrнJr вiдoмoстей щoдo Coлoвoян o.I. HaДcИЛaЛИcя дo ГенеpaльноТ гIpoкypaТypи УкpaiЪи,
Мiнiстepствa внyтpirпнix спpaв УкpaiЪи, Гoловнoгo yпpaвлiння тостицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi,-Tеpитopiаль-
нoгo yПpaBлiння leprкaвнoТ сyдoBoi aдмiнiстpaцiТ Укpaiни в Чеpнiгiвськiй oблaстi, Ivнянськогo вiддiлeння
ПpилyЦькoТ oб'сднaнoТ деp;кaвнoТ пoдaткoвoТ iнcпекцiТ Гoлoвнoго yпpaвлiння ДФС y Чеpнiгiвськiй oблaстi.
Зa pезyльтaтaМи рoЗГЛя,Цy зaпитiв :

))" зaТBеDД)кеtloгo Miнi
вiДповi.ць не нaДaли нa зaпит, щo бyв нaдiслaний 24.02'2015 зa Nb2502l|0125.\6-04-14. Bpaxo"yйu, з'i"и лo
Пopядкy ПpoBеДеHня пеpевipки дoстoвipoстi вiдoмoстей щoдo зaсToсyBaння зaбopoн, пepeдбauених ЧaсTинaМи
TprTЬoIо i .Iетвepтorо ст. 1 Зaкoнy Укpaiни <Пpo oнищення BЛaДи)), Bнесениx ПoсTaHoBoIo Кaбiнетy Miнiстpiв
УкpaiЪи вiд25.0З'2015 ]\ъl67, згiднo мaтepiaлiв oсoбoвoТ сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй кницi вбaнaсться, щo
Coлов'ян o.I. не зaЙмaлa ПocaДи B opГat{aх ПpoкypaTypи Укpaiни в пеpioд, щo пiдлягaс пеpевipui.

lHи B vl
Biдoмoстей rцo'o зaстoоyвaння зaбopoн. пеpеДбaчeниx чaстинaми тpетьoroi четвеpтorо ст. 1 Зaкoцv УкpaТнl,t

6.10.2014 J\b

Кaбi iЪи
вtдпoвiДь не нaДaли нa зaпит, щo бyв нa.цiслaний 24.02'20|5 зaNs2502l10125-16-04-14. Bpaхoвyю.rи змiни дo
Пopядкy ПpoBе.цеtlня пеpевipки дoстoвipoстi вiдoмостей щoДo зaсToсyBaнHя зaбopoн, n"p"дбuu"nих ЧaсТинaМи
TpеTЬoIо i нетвepтotо ст. 1 Зaкoну УкpaТни <<Пpo oнищення BЛaДи))' BHеоeниx .'oс'a"o"o'о Кaбiнеry Мiнiстpiв
Укpaiни вiд 25 беpeзня 2015 poкy Nъ 167, згi.цно мaтеpiалiв особoвoТ сПpaBи тa зaписiв y тpyдoвiй книясЦi
в6aлaeтьcя, щo Coлoв'ян o.I. не зaймaлa Пoсaди B opгaнaХ Miнiстеpствa внyтpirпнiх спpaв УкpaiЪи тa iншиx
ПpaBooхoрoнних opГaнax в пеpioд, щo пiдлягaс пepевipui.

Гoлoвнe }zпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкzLзaниМи пoшIyкoBиМи
вi.цoмoстями в eдинoмy деp)r€Blrovгy pеeстpi oсiб, щoдo якиx зaстoсoBaнo ПoЛo}(eнHЯ Зaкoнy Укparни <Пpо
oЧищенt{я BЛaДИ>>, iнфopмaцiя щoДo Coлoв,ян o.I. вiдсyтня.

Теpитopiaльне yпpaвлiння ДCA Укpaihи в Чepнiгiвоькiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПoшIyкoBиМи реквiзитaми сy.Цoвi pirшення зa кpитepiяМи' BсTaI{oBЛeниМи ЧaсTинaМи TpеTЬoIо, П'яToIo.- сЬoMoIо
стaттi 3 Зaкoнy Укpaiни <Пpo oнищerrcrЯ BЛaДИ), стoсoвнo Coлов,ян o.I. в eдинoмy Деp)кaBнoМy pеeстpi
сy.цoBих piIпень вiдсyтнi.

Bнol
.ЦФC }z Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдомили: Bстaнoвленo, щo Coлoв,ян o.I. вкaзaно дoстoвipнi вi.цoмoстi щoДо
нaявнoстi мaйнa (мaйнoвиx пpaв), нaбyтoгo (нaб1тих) Зa Чaс пepeбyвaння нa пocaдaх, BизнaЧeHиx y щzнктaх l
- l0 чaстини пеptпoТ стaтri 2 Зaкoнy Укpaiни ''Пpo ovищення BЛaДи''' якi вiдпoвiдaють нaявнiй пoДaткoвiй
iнфopмaцiТ пpo мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaноТ oсoби. Taкoж BсTaHoBЛенo, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвих
пpaв) Coлoв,ян o.I., нaбyтoгo (нaбщих) Зa Чaс пеpе6yвaння I{a ПoсaДax' BизнaЧениx y ПyHкTaх 1 - l0 чaстини
пеptшoi стaтгi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo oиище}tня BЛaДи'', вiдпoвiдaс нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмauiТ Пpo ДoхoДи,
oтpимaнi BкaЗaHoIo oсoбoro iз зaкoнниx ДI(еpеЛ.

Зa pезyльтaтaМи ПрoвeдeнoТ пеpевipки BсTaнoBленo' щo,цo Cолoв'ян oлeнa Iванiвнa не ЗаcmocoвvЮmbcя
забopонa, визнaченi ЧacTинo}o Tpe.гЬolo i нетвеpтorо стaттi l Зaкoнy УкpaТни ..Пpo онищення BЛaци,'.

Зaвiдyвaн секTopy ПеpсoHaЛy ПpилyцькoТ oб,еднaнoi деprкaвнoТ пoдaт. n Г С.M.Cтpaxoвa
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння !ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi 

(J, , 
(iнiцiaли тa пpiзвище)


