ДОВ1ДКА №325/28-01-04-92
про результата перев1рки, передбаченоУ Законом УкраУни «Про очищения влади»
Вщповщно до пункт1в 1 i 2 частини гГятоУ статп 5 Закону УкраУни "Про очищения влади" та Порядку
проведения перев1рки достов1рно<гп вщомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою i четвертою статп 1 Закону УкраУни "Про очищения влади", затвердженого постановок) Кабшету
MiHicTpiB УкраУни вщ 16 жовтня 2014 р. N 563,

Спещал1зованою державною иодатковою шспекщею з обслуговування великих илатнишв
податюв у м.Дншропетровську ]УКжрегшнального головного управлшня ДФС______________
(найменування органу державно! влади /органу мюцевого самоврядування)

проведено перевфку достов1рносп вщомостей щодо застосування заборон, передбачен.их
частинами третьою i четвертою статп 1 Закону УкраУни «Про очищения влади», щодо
• Прудько Антонши Свгешвни
• Дата народження:
• Micne народження:
• Паспорт:
• Виданий:
• Дата видачк
• Реестрацшний номер облжовоУ картки платника податк1в:
• Micue проживания (реестращ'Г):
•
•

Micue роботи: Спещал1зована державна податкова шспекщя з обслуговування великих
платнимв у м.Дншропетровську М1жрегганального головного управлшня ДФС
Посада: головний державний рев1зор-щспектор.

(пр1звище, 1м'я, по батьков1 особи, дата та M icue народження, сер1я та номер паспорта громадянина Украши, реестрацшний номер облжово! картки
платника податюв, M icue проживания, M icue роботи, посада на час застосування положения Закону Украши "Про очищения влади”)

Для проведения перев1рки подавалися Konii паспорта, заяви особи про проведения перев1рки,
передбаченоУ Законом УкраУни «Про очищения влади», декларащУ про майно, доходи, витрати i
зобов’язання ф1нансового характеру за 2014 piK, трудовоУ книжки, кошя документа, що шдтверджуе
реестрацно у Державному peecTpi ф1зичних oci6 - платниюв податюв (сторшки паспорта
громадянина Украши - для особи, яка через своУ р ел тй ш переконання вщмовляеться вщ прийняття
реестрацшного номера облжовоУ картки платника податюв та повщомила про це вщповщному
контролюючому органу i мае вщповщну вщм1тку у nacnopTi громадянина УкраУни)
_____________________________________________ (зазначаються за наявностр______________________________________________

Заиити про надання вщомостей щодо Прудько А.С. надсилалися до:
1. ДншропетровськоУ Об’едианоУ державноУ иодатковоУ шснекцп Головного управлшня
ДФС у Дншропетровськш обласп;
2.Головного управлшня юстици у Дншропетровськш обласп;
3. Служби безпеки УкраУни;
За результатами розгляду запит1в повцомили: 1) Головне управлшня юстици у
Дншропетровськш област1 - про те, що в Сдиному державному peecTpi oci6., щодо яких
застосовано положения Закону УкраУни «Про очищения влади» шформашя вшсутня,
2) Служба безпеки УкраУни - шформащя вщсутня, 3) Дншропетровська Об’еднана державна
податкова шспекщя Головного управлшня ДФС у Дншропетровськш обласи про те. що за
результатами проведено! псрев1рки Прудько А.С. встановлено, що Прудько А.С. у декларащУ за
2014 piK, вказано достов1рно вщомосп щодо наявност1 майна (майнових прав), набутих Прудько
А.С. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоУ статт1 2 Закону
УкраУни «Про очищения влади», як1 вцповщають наявнш податковш шформашУ про майно
(майнов1 права) Прудько А.С. За результатами перев1рки Прудько А.С. також встановлено. що
вартють майна (майнових прав), вказано Прудько А.С. у декларащУ про майно. доходи, витрати i
зобов‘язання фшансового характеру за 2014 piK. за час перебування на посадах, визначених у
пунктах 1-10 частини першоУ статп 2 Закону УкраУни «Про очищения влади». вцповщають

наявнш податковш шформацп про доходи, отримаш Прудько А .€. i3 законних джерел.
3 урахуванням письмових пояснень Прудько А.С. та шдтвердних документ1в (за наявносп)
встановлено достов1рнють вщомостей, визначених пунктом 2 частини п‘ято'1 статт1 5 Закону,
вказаних Прудько А.С. у Деклараци._____________________________________________________
(н а й м е н у ва н н я о р га ш в перев1рки)

За результатами проведено! перев1рки встановлено, що до Прудько Антон1ни Свгешвни________
(пр1звищ е, 1м 'я т а по батьков1 о соб и)

не застосовуються______ заборони, визначеш частиною 3, 4 статп
(не засто со в у ю ться / засто со в у ю ться)

(третьо ю /ч етвер то ю )

«Про очищения влади».
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OJ/_____2016 року
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1 Закону Украши

