Додаток 5
до Порядку (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 167)

ДОВІДКА
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 р. N 563,
Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників
у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС
(найменування органу держ авної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо
Г едульянової Наталії Дмитрівни
Дата та місце народження: 24.06.1968 р., м. Красноперекопськ Автономної Республіки Крим
Паспорт: серії ЕС № 724358
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2501201345
Місце проживання: Харківська область, Харківський район, с. Пісочин, вул. Квартальна, 5/3, кв. 41
Місце реєстрації: Харківська область, Харківський район, с. Пісочин, вул. Квартальна, 5/3, кв. 41
Місце роботи: Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих платників у
м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФС
Посада: головний державний ревізор-інспектор відділу податкового супроводження підприємств
металообробки
(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 час застосування положення Закону
України■"Про очищення влади ")

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 2014 рік, а також інших документів (зазначаються за наявності): копії
паспорта громадянина України, трудової книжки, реєстраційного номеру облікової картки
платника податків.
Запит про надання відомостей щодо

Гедульянової Наталії Дмитрівни
(прізвище та ініціали особи)

надсилався до Харківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС
у Харківській області та Служби безпеки України.___________________________________________
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Харківська об’єднана державна податкова інспекція Головного
управління ДФС у Харківській області та Служба безпеки України_____________________________
(найменування органів перевірки)

повідомили: про достовірність відомостей, поданих Гедульяновою Н.Д., та відсутність підстав
щодо застосування до неї заборон, визначених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України "Про очищення влади".
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Гедульянової Наталії Дмитрівни
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1
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