ДОВ1ДКА №265/28-01-04-92
про результата перев1рки, передбаченоЁ Законом Украши «Про очищения влади»
Вщповщно до пункт1в 1 i 2 частини п'ятоТ статп 5 Закону Украши "Про очищения влади" та Порядку
проведения перев1рки достов1рносп вщомостей щодо застосуваиня заборон, передбачених частинами
третьою i четвертою статп 1 Закону Укра'ши "Про очищения влади", затвердженого постановок) Кабшету
MiHicTpiB Укра'ши вщ 16 жовтня 2014 р. N 563,
Спещал1зованою державною податковою шспекщсю з обслуговувания великих платниюв
податюв у м./Тншропетровську М1жрегюиальиого головного управлшня ДФС_______________
(найменування органу державнси влади /органу Micueeoro самоврядування)

проведено перевгрку достов1рносп вщомостей щодо застосуваиня заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою стапп 1 Закону Украши «Про очищения влади», щодо
• Заверзи Свп лани Володимир1вни
• Дата народження:
• Micue народження:
• Паспорт:
• Виданий:
• Дата видачг.
• Ресстрацшний номер обл1ково’1 картки платника податшв:
• Мкце проживания (реестрацп):
• Micne роботи: Спсщашзована державна податкова шспекщя з обслуговувания великих
платнимв у м.Дншропетровську М1жрегюнального головного управлшня ДФС
• Посада: головний державний рев!зор-шспектор вщдшу податкового супроводження
шдприемств житлово-комунального господарства та шших галузей
(пр1звище, 1м'я, по батьков| особи, дата та Micue народження, сер|я та номер паспорта громадянина Украши, реестрацшний номер облковоУ картки
платника податк1в, Micue проживания, Micue роботи, посада на час застосуваиня положения Закону Украши "Про очищения влади")

Для проведения перев1рки подавалися копи паспорта, заяви особи про проведения перев1рки,
передбачено! Законом Укра'ши «Про очищения влади», деклараци про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фшансового характеру за 2014 piK, трудово'1 книжки, кохия документа, що шдтверджуе
реестрац1ю у Державному peecTpi ф1зичних oci6 - платниюв подагк1в (стор1нки паспорта
громадянина Украши - для особи, яка через своУ рел1пйн1 переконання вщмовляеться вщ прийняття
реестрац1йного номера обл1ковоУ картки платника податк1в та повщомила про це вщповщному
контролюючому органу i мае вщповщну вщм1тку у паспорт) громадянина Укра'ши)
_________________________________________________ (зазначаються за наявностО__________________________________________________

Запити про надання вщомостей щодо Заверзи С.В. надсилалися до:
1.
ДержавноЁ
податково‘1
шспекцн
у
Амур-Нижньодншровському
paiioHi
м.Дшпропетровська Головного управлшня ДФС;
2.Голсвного управлшня юстицн у Дншропетровськш област1;
За результатами розгляду запит1в повгдомили: 1) Головне управлшня юстицп у
Дншропетровськш област1 - про те, що в Сдиному державному peecTpi oci6, щодо яких
застосовано положения Закону Укра'ши «Про очищения влади» шформашя вцсутня,
2) Державна податкова шспекщя у Амур-Нижиьодн1провському райои1 м.Ди1пропетровська
Головного управлшня ДФС про те, що за результатами проведено!' перев1рки встановлено, що
Заверзою С.В. у деклараци за 2014 рпс вказано достов1рно вщомост1 щодо наявност! майна
(майнових прав), набутих (набутого) Заверза С.В. за час перебування на посадах, визначених у
пунктах 1-10 частини nepnio'i статп 2 Закону Укра'ши «Про очищения влади». яи вцповцаю ть
наявнш иодатковш шформацн про майно (майнов1 права)
Заверза С.В. За результатами
проведено! перев1рки встановлено, що варткггь майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Заверзою С.В. у деклараци про майно. доходи, витрати i зобов‘язання фшансового характеру.за
2014 piK. набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини
nepnio'i статп 2 Закону УкраГни «Про очищения влади», вщповщають наявнш податковш
шформащ! про доходи, отримаш Заверзою С.В. i3 законних джерел._________________ ;_________
(найменування оргашв псревфки)

За результатами проведено! перев1рки встановлено, що до Заверзи Свгглани ВолодимиЫвни
(пр1звище, iM'a та по батьков1 особи)

не застосовуються______

заборони,

(не застосовую ться / застосовую ться)

визначеш

частиною

3, 4 статп

1 Закону Украши

(третьою /четвертою)

«Про очищения влади».
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