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Запити про наданrrя вiдомостей про Почернiноi Наталii СергiiЪни.

надсилапися до:
- ВiддiлУ .Щержгеокадастру у Богодцп<iвському районi XapKiBcbKoi областi,

JIист ъц 26.02.20 1 б р. Nч28 1 / |0 120,04-1 7-02- 1 8 ;

- Територiаль"ь- сервiсного центру бз4з Регiоналъного сервiсною центру

мвс у *аркЬськiй обласii, лист ьiд26.02.2016 р. Nч278/10/20-04-17-02-18;
_ -Is 

дФо дIс украiъи про ср[и виIшачених доходiв, слухбова ЗаПИСКа ВiД

26.02.20|6 р. JФ 1 8 l20,04-I7,| 4.

МЯ пёревiркИ зареестрОвЕlнI,D( aBia суден було використано Реестр

цивiльнrоr повiтрянlтх суден (www. avia. gоч. ua),

щля пере"-iр* вiдомостей про володiння особою, стосовно якоi проводиться

,r.p."ip*u, тими з реестрац10 у .ЩерNсавному

судновому книзi УкраiЪи ст€lном на 01.01,2015

рЪ*у, було та ДФС_,ДСРУ,

.Щля перевiрки вiдомостей про володiння особою, стосовНо якоi гrровод{тьсЯ

перевiркч, ."u"rriro .rйry акцiй eMiTeHTiB було використшrо фйл DFS Fо, MDB,- 
!ряперевiрки вiдомостей про володiння особою, стосовно якоi проводиться

перевiрка, нерухомим мйном було використано iнформацiйЕу довiдсу

шпз+зjзrjя'Д.р*ч"ного реестру речових прав на нерухоме майно, Реесцrу прав

власносТi на 
"aрlо,оr" 

майно, ,Щержавного реестру Iпотек, единого реестру
айна щодо суб'еrста.
кгiв, до вiддiлу ,Щержгеокадасту

Гериторiапьного сервiсного центру

у Харкiвськiй областi повiдомили:

iнформацiя щодо
Вiдповiдно

яке належить iй часткою власностi yz

ВРО Ns 588б03 вiд 0|,|2,2011 року,
вського районного нотарiаrrьного окруц,

реестр NЪ 475. Нерухоме майно
За вцомостями Реестру

фйлiв DFS FО. MDB. ДФС_СКУ та

(достовiрнi/недосто

набутогБ (набугих) за час перебування на

посадЕlх, визначених cTaTTi 2 закоку уrФаiъи

<ПPooчищенняBлaДи)'якiЩфнадaткoвiйiнфopмaIliiпpo
мйно (вi.шrовiдають/не вiдповйають)

(майновi права) Почернiноi Натапii СергiiЪни,



вк€tзаною (вказштих) Почепнiною Натаrdедоеg!гiЪною у .Щекларlui1,:р_о_лУ_Т:

\ЛФvJ ДlДJr/' 
t,Еrктях 1 - l0 ', cTaTTi 2 Закону УкраЪи Закону

визIIачениr( у гtунктах 1 - 10 частини першоl

fi;;;]аЙ ;;'-;;* "оЙ",,, 
вiдповiдЪе наявнiй податковiй iнфОРМаrДii ПРО

доходи, отриманr (вiдlовйае/не вЦповiдае)

Почернiною НаталiеюСергiiЪною iз законних джерел,

Результат перевiрки

З урztхуванням письмоВ1D( пояснень lIочеDЕlноl гra,IaJrrr \

пiдтвердниХ докуплентiВ (за наявностi) встановлено достовiрнiсть
. Е rtл-_л-_-

визначених пунктом 2 частпнп п'ятоi cTaTTi 5 Закону, вказаних

\..,, НатаrriеюСергi'rвноюу.Щекларацii,

Н.Ю.Костенко
(iнiфаlrп та прiзвlше)

Ладrреш<о Т.В.
05758_3-3з-01
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В.о.пачальнпка
r-Y ДФС у XapKiBcbKiй об-лrtо
по"Й керЬЙка *оп"ролюючого органу/


