
довrдкА
про результати перевiрки, передбаченот

"', , вiдповiдно до пун;iJТ:";rН'"Т#;Ж:"#]i; unou,n" ,ol1po очищення
влади'о та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами TpeTbolo i .teTBepToto cTarTi l Закону Украiни "ГIро
очищення владиОО, затвердженого постановою Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб жовтня 20l4
р. Nч 563,

allollнol в

(наЙменуванняopганyдеpжaB}toiвлaди,oo.u,,*Ж*iffi*сnoсаДy(пpетендусназаЙняттяпoсади)oсoбa)

проведено перевiрку Достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачеllих
ЧаСТИнаМи TpeTbolo i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни О'Про очищення влади'О" щодо

гадомськот Наталiт Сепгiiвни.
(прiзвишtе, i]tt'я та tlo бат,ьlсовi особrr,

2_4.05. l 989rl. н.. смт Греб i lr Ktl I}? си.r,l ькiвського ра йо ну
КиiвськоТ областi

дата та мiсце tIародженIlя,
ст N347027 м РВ УДМ

з2ýý1 l 7488

реестрачiйllrrй tloMcp облiковоi картки платIIика гlодаткiв,
смт Дослiдниtlьке Василькiвсьlсого rrайоllч

КиТвськоТ областi. qул. IltжellenHa. буд 1. кв 25

серiя та номер паспорта гроNlаляtllrlrа YKpaTItII, ким i коли виданий,

мiсце ресстрашiТ,
lих послчг Гол иоIlllоl в Ml

державllоТ алпrilliстпацiТ
пticlte роботш,

lнlстDативни Киевi де
посада lla час застосуван[Iя положеllь Закоllу YKpaTlrm "Про очt|lцеI|ня владlt")

Для проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про провеllсння ltсрсвiрки.
перелбаченот Законом Укратни "про очищенt,tя влади'оо лекларачiт про майно. доходи.
витрати iзобов'язання фiнансового xapalсepy за20l8 piK, а також копiТ труловоТ книжки,
паспорта громадянина УкраТни та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомостей щодо ГадомськоТ Н.С.. надсилаJIись до MiHicT.epcr.Ba
юстицii Укратни' Головного управлiння !Фс у Itитвськiй областi за мiсцем реестрацiт. За
результаТами розгЛяДу запиТiв MiHicTepcTBo юстицiТ УкраТни, Головне управлiння !ФС у
КиТвськiй областi за мiсцем реестрацiТ, повiдомили:

Вiдповiдно до Листа Nsl387l|0-36-13-02-15 вiд 24.О6.2О19 Головного управлiння ДФс у
китвськiй областi - У декларацiт Гадомськот н.с.. вказанi лостовiрнi вiдомостi. Мirriс.герство
юстицiТ УкраТни - за вказаними пошуковими вiдомостями в Сдиttому державному peccтpi
осiб, ЩоДо яких ЗасТосОВано ПоЛоження Закону УкраТни "Про очиIцення влади" iнформаltiя
вiдсутня.

За резулЬтатамИ проведенОТ перевiрКи встаIlоВлеIIо, щодо ГадомськоТ НаталiТ СергiТвlrи
не застосовуються заборони. передýзчgц1 частиllоtо третьою/четверl-ою с.гаrr.i l Закtlнr,

очищення влади" 1,а з урахуван}iям наданого Ilояснення l]cl,aH()l]jle1-1()
мостейо визначених пунктом 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону. вказа}]их
]екларацiТ.

и керiвника вiдповiдального
злiлу органу лержавноТ

;Ёftý

и та прiзвиlцс)

B\\\\"z

го самовряrlуваtlня )


