ДОВІДКА №123/28-01-04-92
про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 p. N 563,

Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників
податків у м.Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС______________
(найменування органу державної влади /органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо
• Саранчук Наталії Валеріївни
• Дата народження:
• Місце народження:
• Паспорт:
• Витаний:
• Дата видачі:
• Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
• Місце проживання (реєстрації):
• Місце роботи: Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих
платників у м.Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС
• Посада: головний державний інспектор відділу комунікацій
(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на мас застосування положення Закону України "Про очищення влади")

Для проведення перевірки подавалися копії паспорта, заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, трудової книжки, копія документа, що підтверджує
реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта
громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному
контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України)
_______________________________________________ (з а зн а ч а ю ть ся за н а я в н о ст і)____________________________________ ____________

Запити про надання відомостей щодо Саранчук Н.В. надсилалися до:
1. Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного
управління ДФС;
2.Головного управління юстиції у Дніпропетровській області;
За результатами розгляду запитів повідомили: 1) Головне управління юстиції у
Дніпропетровській області - про те, що в Сдиному державному реєстрі осіб, щодо яких
застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація відсутня,
2) Державна податкова інспекція у Кіровському районі м.Дніпропетровська Головного
управління ДФС про те. що за результатами проведеної перевірки
встановлено, що
Саранчук Н.В. у декларації за 2014 рік вказано достовірно відомості щодо наявності майна
(майнових прав), набутих (набутого) Саранчук Н.В. за час перебування на посадах, визначених у
пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають
наявній податковій інформації про майно (майнові права) Саранчук Н.В. За результатами
проведеної перевірки також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вка’ аного (вказаних)
Саранчук Н.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру за
2014 рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідають наявній податковій
інформації про доходи, отримані Саранчук Н.В. із законних джерел._________________________
(найменування органів перевірки)

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Саранчук Наталії Валеріївни________
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовуються______
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