
fiодат.ок 5

( в редакц ii по стан о в и Каб i н е,ry *',r'.rЁ'", Тr].iНJI
вiд 25 березня 2015 р. Nэ 167)

/[оt}lдl(А
пр() резуJ,I ь,гати ltepeB ipK и, r tередбаченоi

Заксlttоп,l YKpai'H и "I-Ipo o.t и trieн I lя влади"

I]iдпrlвi:lнtl гtуttк,гiв 1 i2 час,гини п'яL,оt'статтi 5 Закону Украi'ни "[1ро о.tиrцеtltIя вJIади".].а
l'lорялку l1роl]еденllя пelleBipKtt дос,гс-lвiрt-tt-lстi вiдомос,гей щодо заст()суIJаt]ня забороtt,
перелбачеtlих частинами тpeTbolo i четвертоtо cTarTi 1 Закону Украiни "Гlро очищення tзлади",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраIни вiд 16 жовтня 2014 р, ЛЪ 563,

спецiалiзованоttl деrlжавноlо податковою iнспекцiею з обслyговyвання великrtх
ПЛа'гIlltКiв у пI. Лугаllську МiжрегiональtIого головного упп:rвлiння ДФС

(tIal:iltettyBatlHя оргаIIу лержавltот влади lоргаrtу мiсчевого самоврялуванНЯ, В ЯКОt"Iу займаt: посаду
(претендус tta зttйttяlтя поса*ltи) особа)

IIl)oI]eileIl() tlelleBilltt1' ;.loc'гilBilltttlcтi Bi;:l()lr4()C'гeii щод() зас,госуванI-Iя забороtt, t,lередýilqgцр1,
tlас,гt1llil\.] tl 1,1)e,l,t,0l() i ,tе,гtзеll,t,tlкl cI,a,t-r,t l Закону УкраТни "Про очищення tsлаlIи", щодо

Celrellell ко А.цi lI и (.)легiвtlд
(прiзвишrе. iiчt'я ,гit tltl батыtовi осtlби,

|iII_.}Ъ_52.1]6{!. Сt:llеIц;tцgц.t_ь,lrлr IЦЦ УМ]}С] Укрщци B.Iýr.lrIц_1,1cii! llб.дiцз:i l4.09.200Ji
ссlliя та llo\lep паспорта громlа/{яll}1Ilа Украittи, Kt,tr,t i Ko,rIt,t влtлаttий.

3296807064
ресстрашiл*rний ltoMep <lб;ti KoBcli картки платIl ика подат KiB.

Лr,гаIrська обл:tсть. м. Ссвсродонецьк. п1l. KocMollaBTiB. б.11. кв. 43
мiсце проживаtIня,

СПеЦi:rЛiзована державtt:r податкова iltспеlсцiя :l обслчгоtlуванняl веллtклtх плдццlIсiв y
rt. Лугаllс оDного уIIl)ilвлlн

роботи,

l,q,,tовlIItй дgрiкавlll!i:r рgрiзgр-iнсцýl.tт,ор вiдд!"1_1у анltдi]у*tlиз1,1кiв T:r оllерrrцiй ч сфер! ЗВД
посiцi1 llal tIalc ]ас,г()суI]аllItя tl().qOжеIIь.jitкоttr,Укрltiltи "Про очищеtlлrя влали")

/{.lrя I'Iроt]едення ttеревiрки ll()дttt}аJlися ttсlгlii' ,]аяl]и оссlби про проl]едення перевiрки,
пеРедбtr,lеtlоТ Закоrlом Укllаitlи "IIрtl rlчишlеI]ня I]Jlа/1!1^'л лекJlарzlцii'про майно, доходи, витрати i
'lобов'я:lаtttlя r)iHattc<lBclI,() xapaк,I,ep\, ,]lt ].() l 5 piK, i,t l,aKo)I( iltших локументiв:
цаqLLq}]_I,у,р_е,qg_L]]ццй!!!]_ц) lц]\lsру 9бj1rдц;r;i,к,ар r Klr_ t!,]_ц!_ццдi] l.!(,.:liцLts_i_ц

( J:l JllilIIill\)l l,\rI j.l ll.thlJlI\l.,l l/

l1апит,и про lломос,I,еi.l щOдо СепrеlIенко А.О.
(прiзвище та iнiцiали сlсоби)

ганськlиrl llдс ил zut t t с яlдро.г'

(l tаймеtlу fl/
.i"I"l*rr*-,//,r

7,/



За резу.rrьта].ами роз гJIяду зап иr.i в пов iдомил и :

(найменуваIлня органу перевiрки;

За вказаниrtлt пош\ KoBt{;\l оl\lостя\I}J в

З а резr,.,t ы,аl,il\ I tt п р() l]e.]ebloi' гtере в iрки встаrtовлеI Io, lцод()

Ile застосовуIоться
1,,.,, о.rо.о ul,ББББйБifrБý

статгi 1 Закону Украiни ''Про очищенFUI влади''

Ha,tal tt,tIи t< Сiпеtliilл i:ltlBaHo j' :f ellrtcatlt tol' гlолtt t KclBtll'
i t tcI teKt iii' ll ilбсrtуговувitгI [lя ве,п ик их I trrа.l.rlикi в у пt.
Jl1,1,ttttct,Ky I\4iлtpet,itlrrrtJIbtl()I,() I,()JIоt]l{ого 1,tlравltiItгlя

заборони,передбаченiчастиноtо TpeTbоlo
(третьою/четвертою)

дIФс
./_Э,

г,дн0 ý d;йFiЁй;

А.II. Мироненко

lfll'VLnjrrаCrra42, 
-,'i

ц- епrе"ll e.lt Ktl Ал ill lt (lлеt_i Blt lt
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)


