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Закошу Украfuп (dlpo очищенвя вJIaдп))

Вiдповiдrо до rryЕIСtу 2 частПнлl п'ятоi cTaTTi 5 ЗшсонУ Уrсрани кПро оЕшщенЕя вJIа,ш),

Порядку проведеЕЕя перевlрки. до"*"iрr*ri вiдомостей щодо застосувzrнЕя забороп,

перодбачених частиIIами трЕгьою i четвертЪю статгi 1. Закону Укршhи <Про очищоЕЕя DJI.щ),

з:rтверджеЕого пост*о"ой Кабiнф Йi"i.rрi" Украiни "rд 
16 жовтЕя 2014 року Ns 563, та

ПорядкУ проведенЕя перевiрки ooa"*P"o."i "Ио*остей, 
передбачених пуЕlсгом 2 чаgтqFтl

tr'ятоi статгi 5 Закону Уцршни очищеЕIIя влаш)), затвердженого наказом MiяicTepcтM

фiнапсiв 
trUДJr Jl\У.rЛЛ 

й 
-пйпa 

1100, зареестрованого в MiHicTepcTBi ЮСТЩii

Уlсpани аNs 1385/26162,

(вайменуВанЕя контРоJIюючогО "п,гiL"' cTaTTi 5 Зшсону Украни

.II.тrяпроведеЕIIяперевiркиотримРаJIисязапитпропереВiркУ:.копiядекларшiiпро
майЕо, доход1 витрати i зобов'язано qiro.o"o.o *чjчоф,u *",у"йй piK, атакож iHmi копii

i сфiпленi печаткою: збIви особи про проведенЕя перевlрки,

<ПроочиЩеннявлаДи);сторiнокпаспортагромqдffIинаУкршhи
по батъковi, видачу паспорта та мiсце реестрацii; ДОКУI\tеЕТа, щО

**rЪrу-Р.Ъ.rрi бЪ".оr* осiб - платникiв податкiв; трудовоi

КНИЖКИ, ВИТЯГ З ПОСЛУЖЕОГО СПИСКУ,

Зшlити про Еадання вiдомостей про Бчгаепко Людмилч IBaHiBrrv,

:ъffi#.iJоЪ."-* тру у Богодухiвському районi XapKiBcbKoi облаотi, лиот вц

06.05.2016р.Nч469/10/20_04-13_05-18; Iого цеЕтру мвс уго чентру 6343 Регiон го cepвrcl

XapKiB 5,2016 р, Nч468/l0l20-04-

_ про су!ш виIшачених доходв, службова записка вiД 06,05,2016

Р' NП 47ffllhl'ioLf,-0.2;"..rр"ваних 
aBia суден було використаЕо Реестр lивiлъшоr повiТРЯНlП<

судеЕ (www.avia. gov,ua)- 
ДFя перевiрки вйомостей про володlЕня

судЕами, зареестованими (зняплми з ре€стщll)

"'Гу*r"i,iй^книзi 
Украни стаIIом на 01,01,201 5

ради VII скlшкання
або органу мiсцевого саlrловрядувшня)

цоЬ дсру. йJ rr* llйJ,rl
/-!,2/i,oLo/B
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,Щля переВiрки вiдоМостей про волоДilшя особОю, стосовЕо якоi црово.щIтьоя перевiрка,
зЕаIIного пакету ащй eMiTeHTiB було використдIо файл DFS FО. MDB.

,Щля переВiрки вiдоМостеЙ про волоДiшrя особою, стосовЕо яrсоi цроводаться перевiрка,
ЕеРУХОМИМ MafoioM бУло використано iнформщiйrту довiдсу Ng58443190 з ,Щержавного реестру
речових прав на нерухоме мшlно, Реестру шрав вJIаспостi Еа Еерухоме майпо, ,Щержаввого
реестрУ Iпотек, еданого реестру заборон вiдчужешш об'еrстЬ Еер}D(омого майна щодо суб'еrста.

За резу;ьтатами розгляду здпrгу ло вiлдirry .Щержгеокqдастру БогодпrЬському районi
харкьськоi областi що за Бчгаепко Людмплою rванiвною. рЕD(уеться' земельнi дiлянки
1,40га.

За резуjlьтаmп{И розглядУ зшштУ дО Територiапьного сервiсного центру 634З
РеГiОНапьного сервiсIIого центру МВС у XapKiBcbKй областi встаrrовлено iнформацiя щодо
Бчгаснко Людмили IBaHiBHи , вiдсупrя.

Вiдповiдно до iнформацiйноi довiдки },lЪ 58443190 з .Щержаввого реестру речових прав IIа
перухоме маЙно, Реестру пр.в власностi на Hep)DKoMe маitцо, ,Щержавного реестру Iпотек,
едлного реестру заборон вiдчуження об'еlсгЬ нерухомого майна щодо суб'екта" встаповлеIIо
iнформшliя щодо Бyгаенко Людмпли rванiвни . вiдсутня.

За вiдомостяrли Реестр} цивЬнrпr повiтрлrих суден (\лrww.ачiа,qоч.uа) та файлiв DFS FО.
MDB. ДФС_СКУ та ДФС_ДСРУ iнформацiя, щодо Бчгаенко Людмшли Iванiвпи . вiдсутпя.

За вйомостями Реестру чивЬних повiтряню< суден (цдцц,еуjе,gоч.ча) та файлiв DFS FО.
MDB. ДФС_СКУ таД!DС_ДIgРУ iнформацiя, щодо Бугаенко Людчrиrпr Iванiвни . вiдсугня.

Перевiркою вст€lновлено, що Бyгаепко Людмпла rванiвпи у .Щешараlдii про майно,
доход{, витрати i зобов'язшrrrя фiнаlrсоЬою характеру за миЕуJIий piK вказаЕо достовiрпi
вiдомостi щодо HMBHocTi мшlна (майнових прав),

(достовiрнi/недостовiрнi)

набугого (пабутих) Бчгаенко Людмилою Iванiвпою за час перебувшrЕя па посадаь
визначенID( у пуЕкта( 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Зшсону УIсpшЪи <Про оtIищецЕя здали>, лсi
вiдповiддють нашнiй податковй iнформачii про майно
(вi,щrовйаютъ/не вiдповiдають)
(мйповi права) Бчгаенко Людмплп Iванiвни :

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вкtLзаного (вказаlrпс)
Бугаенко Людмилою IванЬною _5r.Щекларацii про майЕо, доход{, витрати i зобов'язаrrвя

фiнапсовою характеру за минуJшй piK, набугого (набугrх) Б)гаенко Людrлшою IвшrЬною
, за час перебування на посада(, визЕачеЕих у пунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Заlсону
Уlgани 3акону УlЕаlЪи <Про очищеЕня вJIади)), вiдповiдае на.внiй податtсовiй iнформацii про
доходt, отриманi (вiдlовiдаdне вiдповiдае)
Бугаенко JIrодrлшпа IвшrЬrти iз зшсонних дд(ерел.

Резулътат перевiрки

З урtlхуванням письмових пояснеЕь та пiдтвердних докуrrлентiв (за наяввостi)
всfашовлено достовiрнiсть вiдомостей, визначеких пунIстом 2 часттrни п'ятоi статгi 5 Закону,

у.Щекларацii.

a А.В. Чорпенький
(iвiцiа_тпл та прiзвище)(пiдtис)


