ДОВ1ДКА № 97/28-01-04-92
про результата nepeeipKH, передбачено!' Законом УкраЁни «Про очищения влади»

*-

Вщповщно до пунктов 1 i 2 частини п'ято! статп 5 Закону Украши "Про очищения влади" та
Порядку проведения переварки достов 1рносп ведомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою стати 1 Закону Украши "Про очищения влади", затвердженого
постановою Кабшету MinicTpie Украши в1д 16 жовтня 2014 р. N 563,

Сиещал1зованою державною податковою шспекщею з обслуговуваиия великих платнню в
податгав у м.Дншропетровську М1жрегшнального головного управлш ня ДФС____________
(найменування органу державно1 влади /органу мюцевого самоврядування)

проведено перев1рку достов1рност1 вщомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статп 1 Закону Украши «Про очищения влади», щодо
• ЗАЯЦ Людмили Володимир1вни
• Дата народження:
• Micue народж ення:.
• Паспорт:
• Виданий: '
• Дата видачп
• Реестрацшний номер облжово! картки платника податшв:
• Мкце проживания (ресстрацн):
•
•

Micne роботи: Спещагпзована державна податкова шспекщя з обслуговування великих
платниюв у м. Дншропетровську Млжрегюнального головного управлшня ДФС
Посада: головний державний рев1зор-шспектор вщцшу податкового супроводження
шдприемств шших галузей промисловост1 Кривор1зького управлшня

(пр 1звище, 1м'я, по батьков 1 особи, дата та м к ц е народження, cepin та номер паспорта громадянина Украш и, реестрацшний номер облшово!
картки платника податюв, Micue проживания, мюце роботи, посада на час застосування положения Закону Украш и "Про очищения влади")

Для проведения перев1рки подавалися Konii' паспорта, заяви особи про проведения
перев1рки, передбачено! Законом Украши «Про очищения влади», декларацп про майно, доходи,
витрати i зобов'язання фшансового характеру за 2014 piK , трудовоУ книжки, к о т я документа, що
ш'дтверджуе ресстрацпо у Державному p e e c T p i ф1зичних o c i 6 - платншив податюв (сторшки
паспорта громадянина Украши - для особи, яка через сво! р е л тй ш переконання вщмовляеться
вщ прийняття реестрацшного номера облжово! картки платника податюв та повщомила про це
вщповщному контролюючому органу i мае вщповщну вщм 1тку у паспорта громадянина Украши)
_______________________________________________ ( за зн а ч а ю ть ся з а н аявн остП _____________________________________________

Запити про надання вщомостей щодо Заяц JI.B. надсилалися до:
1. KpHBopi3bKoi‘ центрально! ОДП1 ГУ ДФС у Дншропетровськш облает!;
2. Головного управлшня юстицн' у Дншропетровськш область
За результатами розгляду заш птв повщомили: 1) Головне управлш ня юстицп у
Днш ропетровськш област1 - про те, що в Сдиному державному p eecT p i o c i6 , щодо яких
застосовано положения Закону УкраУни «Про очищения влади» шформащ я вщеутня,
2) Кривор1зька центральна ОДП1 ГУ ДФСу Дншропетровськш област1 про те. що за
результатами проведено! перев1рки з урахуванням отриманих на дату висновку вщповщей на
запити, зпдно наданих пояснень та пщтвердних докуменйв встановлено, що Заяц JIB, у
декларацп за 2014 piK вказано достов1рно вшомоси щодо наявносп майна (майнових прав),
набутих (набутого) Заяц JI.B. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини
першо! статт1 2 Закону Украши «Про очищения влади», як1 вцповщ аю ть наявнш иодатковш
шформацн про майно (майнов1 права)
Заяц Л В. За результатами проведено! перевщки
встановлено. що варткть майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Заяц J1.B. у декларацп про
майно. доходи, витрати i зобов‘язания финансового характеру за 2014 piK. за час перебування на
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першо! статп 2 Закону Украши «Про очищения
влади». вщповшають наявнш податковш шформапн про доходи. отримат Заяц JIB.
i3 законних джерел.
(найменування оргашв переварки)

За результатами проведено!' перев1рки встановлено, що до Заяц Людмили Володимир1вни

4

(пр 1звище, 1м'я та по батьков1 особи)

не застосовуються______
(не застосовую ться / застосовую ться)

заборони, визначеш частиною 3, 4 стати

1 Закону Украши

(третьою /четвертою)

В.О. Махницька

*

