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Власівська селищна рада 

ВИСНОВОК 
про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 

частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" 
Чернігової Людмили Іванівни, яка працює спеціалістом 1 категорії апарату 

Власівської селищної ради. 

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про 
очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 року N563, та Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону 
України "Про очищення влади", затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 03 листопада 2014 року N1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 листопада 2014 року за N 1385/26162, Світловодським відділенням 
Олександрійської ОДПІ проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 
частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" щодо 

Чернігової Людмили Іванівни 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
Дата народження: 
Місце народження: 

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 
рік, а також інші документи: копії паспорта, заяви про проведення перевірки. 

Запити про надання відомостей про Чернігову Людмилу Іванівну 
надсилалися до РСЦ МВС у Кіровоградській області. 



За результатами розгляду запитів отримані відповіді від: 

РСЦ МВС у Кіровоградській області про відсутність у Чернігової Л.І. 
зареєстрованих транспортних засобів: 

Відповідно інформаційної довідки в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в Державному реєстрі 
іпотек, відомості відносно Чернігової Л.І. відсутні; 

Відповідно інформації з офіційного сайту Державної авіаційної служби 
України Чернігова Л.І. серед власників відсутня; 

Відповідно інформації з переліку реєстраційних номерів облікових карток 
платників податків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Чернігова Л.І. серед власників відсутня; 

Відповідно інформації з витягу з переліком власників та судновласників 
суден Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті 
Чернігова Л.І. серед власників відсутня. 

Перевіркою встановлено, що Черніговою Л.І. у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік вказано достовірні 
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого Черніговою Л.І. за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0 частини першої статті 2 Закону 
України "Про очищення влади", які відповідають наявній податковій інформації 
про майно (майнові права) Чернігової Л.І. 

Перевіркою встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Черніговою Л.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за 2015 рік. набутого Черніговою Л.І. за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0 частини першої статті 2 Закону України "Про 
очищення влади", відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані 
Черніговою Л.І. із законних джерел. 

З урахуванням підтвердних документів встановлено достовірність 
відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних 
Черніговою Л.І. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

Результат перевірки 

А.В.Тітекіна 


