ДОВ1ДКА № 330/28-01-04-92
про резулы ати nepeeipKH, передбачеиоУ Законом УкраУни «П р о очищения влади»
Вщповщно до пункт1в 1 i 2 частини п'ятоУ статп 5 Закону УкраУни "Про очищения влади" та
Порядку проведения перев1рки достов1рносп вщомостей щодо застосування заборон, передбачених
частицами третьою i четвертою статп 1 Закону УкраТни "Про очищения влади", затвердженого
постановок) Кабшету MimcTpie УкраТни вщ 16 жовтня 2014 р. N 563,
CncuiajiboBai-ioio державною податковою шепекщею з обслуговування великих илатник1в
пода ruin у м.Дншропетровеьку М^жрегюнальиого головного управлшня Д Ф С ______________
(найменування оргап\' державно! влади /органу MicueBoro самоврядування)

проведено перев1рку достов1рносп вщомостей щодо застосування заборон, передбачених
частицами третьою i четвертою статп 1 Закону Украши «Про очищения влади», щодо
• М ахш ько Тетяни МиколаУвни
• Дата народження:
• М iс не пар оджени я :
• Паспорт:
• В п. цп ш и:
•
•
•
•
•

Дата видачк
Рсч страцшнпп помер облжовоУ картки платника податюв:
М icuc проживания (реестрацп):
Micne роботн: Спец1ал1зована державна податкова шепекщя з обслуговування великих
платникдв у м.Дншропетровеьку Шжрепонального головного управлшня Д Ф С
Посада: грловний державний рев1зор - 1нспектор вщдшу податкового супроводження
шдприемств шших галузей промисловост1 Кривор1зького управлшня (звшьнена 27.04.2016
зпдпо з п. 1сг.40 КЗпП УкраУни)

111' I ’ i ■и 1:1с I \ 11и. по oaii.Kiiui осоои. лага та Micne народження. сер!Я та номер паспорта громадянина Украш и, реестрашйнпП номер обл 1ково'|
кар I кп п. iai ннка по.ип кш. Mieue прожннанпя, Micne роботн. посада на час застосування положения Закону У краш и "Про очищення влади")

Для проведения nepeeipxn подавалися Konii' паспорта, заяви особи про проведения
Iicpcriiрки. передбаченоУ Законом УкраУни «Про очищення влади», декларащУ про майно, доходи,
витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK, трудовоУ книжки, кошя документа, що
шдтверджуе реестращю у Державному peecTpi ф1зичних oci6 - платии ю в податюв (сторшки
паспорта громадянина УкраУни - для особи, яка через своУ релшшш переконання вщмовляеться
вщ прппня ггм ресстрацшного номера облжовоУ картки платника податюв та повщомила про це
вщповщпому контролюючому органу i мае вщповщну вщмпку у nacnopTi громадянина УкраУни)
______ _________________________________________ (зазначаються за наявностО_______________________________________________

Запити про надання вщомостей щодо М ахш ько Т.М. надсилалися до:
1. К'рпворгзькоУ Центрально! об’еднаноУ ДП1 Г У Д Ф С у Дншропетровеькш облает!;
2. Головного управлшня юстицну Дншропетровеькш облает^
За результатами розгляду запит1в повщомили: 1) Головне управлшня юстицй’ у
Дншропетровеькш облас^ - про те, що в Сдииому державному peecTpi oci6, щодо яких
застосоваио положения Закону УкраУни «П ро очищення влади» ш ф орм ащ я вщеутня, 2)
K'piiBopi1
зькоУ Центрально’! об’еднаноУ ДП1 Г У Д Ф С у Дншропетровеькш област1
■
ij)u 1с. що за результатами проведено'У перев1рки Мах1нько Т.М. з урахуванням отриманих на
дату надання висновку вщповщей на запити встановлено , що у декларащУ про майно. доходи,
витрати та зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK, вказано достов1рт вщомосп щодо
наявносп майна (майнових прав), набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах
1-10 частини першоУ статп 2 Закону УкраУни «Про очищення влади», яю вщповщають наявнш
податковш шформащУ про майно (майнов1 права) Махшько Т.М. За результатами проведеноУ
ncpcBipKii iVlaxiiibKo Т.М. також встановлено, що вартють майна (майнових прав), вказаного
Махшько Т.М. у декларащУ про майно. доходи, витрати i зобов’язання фшансового характеру за
2014 pii< набутого Махшько Т.М. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10
частини першоУ статп 2 Закону УкраУни «Про очищення влади». вщповщае наявнш податковш
шформащУ про доходи, отримаш i3 законних джерел.
(найменування оргашв nepeeipKii)

За результатами
(iipi siiiinic.
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«11 ро очищ ения влади».
15_» гравия 2016

11ачальник вуиплу по po6oTi з nepco^tafeом
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