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fiля проведення перевiрки подаtsалися копii заяви ТкачовоТ Ю.О., про
ПроВеДення леревiрки, передбаченоi
Законом Украi'ни "llpo очиrr]ення влади'',

УПГ3iни,
про присвосння iдентифi кацi йного
:::"::|*":r:Т_1|"]u ;';й;' довiдки
" ".lЖ;
; ;;," . ; й;,i i
Jl'#",r'iЖ:
iI IaHc()Boi,o

]l*|_iл:::тt:ll
l,'.o "
характеру за 2018 piK,
^;
трудовоТ книжки.

вiдповiдно до матерiалiв особовоi справи Ткачовоi Ю.о.у перiол,
що
пiдлягае перевiрui, на посадаХ в органаХ прокуратурИ та на посадi
суллi не
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1u результатами розгляду запиту Головне управлiння Дпс у Полтавськiй
областi повiдомило, що Ткачовою Ю,О. у лекларацii npo пluйп,п,
дохоли,
витратИ i зобов'язання фiнансового характеру за 2018 piK вказано
достовiрнi

вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), ttабутого (набутих)
Ткачовою Ю.о. за час перебування на посадах, визI{ачених
у пунктах 1- 10
части[Iи першоi cTaTTi 2 ЗаконУ Украiни "Про очищення влади'', якi
вiдповiдаютЬ наявнiЙ податковiй iнформацii про майпо (майновi права)
Ткачовоi Ю.о, i BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Ткачовою Ю,о. у декларацii про майно, доходи, ви,грати i зобов'язання
фirrансового характерУ за 2018 piK, набутого (набутих) l'качовою Ю.о, за час
перебування на посадах, визначених

у пунктах 1-10 частини першоi

cTaTTi 2

Закону Украiни ''Про очищення влади'', вiдповiдае наявнiЙ податковiй

iнформацii про доходи, отриманi Ткачовою Ю,о. iз законних джерел.
результат перевiрки: з урахуванням письмових пояснень встановлено
достовiрнiстЬ вiдомостей, визначениХ пунктоМ 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону
УкраiнИ "Про очищення влади", вказаних Ткачовою Ю.о.
у !екларацiТ.
Вiдповiдно до п. l4 постанови КабiнетУ MiHicTpiB Украiни
25 б.р..п"
2015 року JYчl67, за вказаними параметрами пошуку в Сдиному'iддержавному
peccTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраТни
"Про Ьчищення
влади" iнформацiя щодо Ткачовоi Ю.о. вiдсутня.

за

результатами проведеноi перевiрки

щодо Ткачовоi Юлii

Олександрiвни не застосовуються заборони, передбаченi частинами третьою
четвертою cTaTTi l Закону Украiни ''Про очищення влади''.
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