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ВИСНОВОК 
про результати перевірки достовірності відомостей, 

передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 
Закону України «Про очищення влади» 

Петько Світлани Олександрівни, 
яка працює на посаді секретаря 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 № 563, 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 
№1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за 
№1385/26162, Кременчуцькою ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області 
проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону 
України «Про очищення влади» щодо 
Петько С.О., і.п.н. 
дата народження 1 
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 копії 
паспорта, заяви, трудової книжки. 

Запити про надання відомостей про Петько С.О. надсилалися до: 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 
Кременчуцького територіального сервісного центру №5342 Регіонального 

сервісного центру в Полтавській області МВС України. 

За результатами розгляду запитів повідомили: 
- Згідно Державного реєстру цивільних повітряних суден України, доведеного листом 
ДФС України за №4291/7/99-99-17-05-01-17 від 09.02.16 р., не є власником. 
- Згідно Витягів з переліком власників та судновласників суден, які зареєстровані в 
Державному судовому реєстрі України та Судновій книзі України, що надійшли від 
Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, доведених 
листом ДФС України за №4291/7/99-99-17-05-01-17 від 09.02.16 р., не є власником. 
- Згідно переліку фізичних осіб, отриманого від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, доведеного листом ДФС України за №4291/7/99-99-17-05-01-17 від 
09.02.16 р., не є власником. 



Кременчуцький територіальний сервісний центр №5342 Регіональний сервісний центр в 
Полтавській області МВС України - не є власником. 
- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру - Державне 
агентство земельних ресурсів України - відповідей не надано. 
- Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби - є 
власником земельної ділянки загальною площею 542 кв.м. згідно свідоцтва про право 
власності від 2014 року, 2/3 частини квартири загальною площею 57,39 кв.м. згідно 
договору дарування від 2006 року та житлового будинку загальною площею 291,6 кв.м. 
згідно договору дарування від 2012 року. 

Згідно декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за 2015 рік, а саме: 
- в рядку 35 «Автомобілі легкові» розділу IV «Відомості про транспортні засоби» 
Петько С.О. відображено автомобіль КІА, 2008 року випуску. Відповідно наданого 
пояснення Петько С.О. є власником автомобіля КІА САКЕИ8 2008 року випуску, який 
було придбано згідно кредитного договору у 2008 році вартістю 70 000,00 грн. 

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС 
України про суми виплачених доходів за час перебування на посаді державного 
службовця за період з 1998 року по 2015 рік загальний дохід Петько С.О. складав 
356850,85 грн. 

Перевіркою встановлено, що у Декларації вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Петько С.О. 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) Петько С.О. 

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Петько С.О. у Декларації, набутого (набутих) Петько С.О. 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 
Петько С.О. із законних джерел. 

В.о. начальника 
Кременчуцької ОДПІГУ 
ДФС у Полтавській області 


