
довIдкА
"^, , про результати перевiрки, передбаченоi

Законом Украiни "Про очищепIIя влади"

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраТни "I-Ipo

очищення влади", затвердя(еного постановоIо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб >rсовтня 20l4

р. М 563,

В Упцавлirrнi (Центрч) надання адмiнiстративllих цослyг Голосiiвськqi районноi в MicTi
Киевi децжавноТ адмiпiстqацiТ

(найменування органу державltоj влfuли / оргаrrу мiсttевого сам(}вряjlува}lня. в яком\,заЙмас, посаlу,(претеllпу( на заtiняття пОСа,'l1,1) ()Сt]бil)

проведено перевiрку лостовiрностi вiдомостей lllollo застосування заборон, пере/lбачсгtих
частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни "Про очищення владиООо щодо

Фасового Миколи Ми колайовича.
(прiзвиrltе. iм'я та по бтгьковi tlсоби,

15.05.1997 р.н.. село IBaHiB. Калцнiвського райо.llч ВiнницькоТ областi
дата та мlсце народження.

ТТ 160825 виданий ГолосiТвським РВ ГУДМС Укр4iни в MicTi Кисвi. 15.05.2013
серiя та номер паспорта громадяниttа УкраItrи, ким i коли виданий,

355640059б
ресстраuiй rrий tloMep обл iKoBoi картки платllи ка податкiв,

м. КиТв. вчл. С.имонеltка бчд.5а. кв. l2
\,llcllc llрожиltаllllя.

Управлiнllя (Центр) шадаrlllя адмiшiстпативнlIх цо.слчг Г_qлосiТвсhкgi pali.olllroT.B MicTi Кшсвi lепжавllоТ
алl}l l HlcTDallll

м icttc робоr,и,

начальник вiддiлч обробки докчментiв- aдMillicTtlaTop Управлiння (центру)
надання адмilliстративних послуг ГолосiТвськоi paiigll1.loi в цicTi Кисвi державttоi

адмiнiстрацii
посада }la час застосування положеllь Закоttу УкраТни "Про очиtrtеttня влfutи")

Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраТни "Про очищенtlя влади"о декларачiТ про майно, доходи,
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2018 piK, а також копiТ трудовоТ кних(ки"
паспорта громадянина УкраТни та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомостей щодо Фасового М.М. надсилались до MiHicTepcTBa
юстицiТ УкраТни, !ержавноТ податковоТ iнспекцiТ за мiсцем ресстраuiТ. За результа,гами
розгляду запитiв MiHicTepcTBo юстичiТ УкраТни, !еря<авrIа податкова iнспекцiя за мiсцем
реестрацii, повiдомили:

Вiдповiдно до листа Ns7'796l26-|5-13-07-1б вiд l4.06.20l9 Головного уIlрав.ltiння /1ФС у
м. Кисвi - у декларашiТ Фасового М.М.. вказаlli :tocToBiplti вiдомостi. MillicTcpc,гBo loct,l,tttiT
УкраТни - за вказаними пошуковишли вiдомостяNlи в Сдиношtу дер)кавIiому pcccTpi осiб. llt()lt()
ЯкИх ЗасТосовано положення Закоllу УкраТrrи "Про очищення влади" irIформашiя вiлсу,гня.

За результатами проведеноТ перевiрки BcTaHoBJleнo, щодо Фасового Миксr.ltи
миколайовича не застосовуються заборони, передбаченi частиноIо третьоtо/четвертокl статгi

яз;jзаrА

##Ё*'dQ;'j:tIФ

ктом 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону, вказаних Фасовим м.м. у ЩеклараuiТ.2

правлlння
керiвника вiдповiдальноt,о

iлу органу державнtlТ

( iнiцiали та прiзвиruе)

tю самовря;tуваtIttя)


