
довIдкА
.", , про результати перевiрки, передбаченоI

Законом УкраТни "Про очищеtIIIя влади"

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Заrсону УкраIни 'ОПро очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки лостовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьоtо i .reTBepToto cTarTi 1 Закону УкраТни "Про
очищення влади"о затвердI(еного постановоIо Itабiнету Мiнiс,грiв УкраТrrи вiд 16 жовтrrя 20l4
р. JФ 563,

l} Управлiнrri (центру) наданlrя адмiнiстративrrих послуг Г9лосiiвсhкот райоlrноi в MicTi

""a", ^"р*"",r",(наliМенуBаHняopгaН),деp)кaBнoTBладиzo@BякoМу3аЙмасПoсa[у(npетенлу€.назаr,'няTтяПoсали)oсOба)

проведено перевiрку достовiрrrостi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами TpeTbolo i четвертоlо cTaTTi 1 Закону УкраТни'ОПро очищення владиО'о щодо

Голяченка Богдана ЮrliЦовича.
(прiзвише, iм'я, по батьковi особи,

16.07.199бр.ll.. село Itpllp.rvllKa }Кашlкiвського райоltч
черкаськот областi

дата та мiсrце IIароджеtlIlя,
ТТ ЛЬ1l9048 Дlliпrlовськllм РУГУ МВС УкраТllи в пr. Кисвi.,.31.07.2012.

серiя та номер паспорта громадяlttлна YKpaTHll, ким i коли виданийо
352бl08б93

peccTpaltiii llllй IloMep облiковоТ ка рткIl tlJlaтlll| ка по/lаr,кiв,
03l39. м. Киiв. вчлltttя Стальýького. бчл 28. кв 30/5

tl!}llllx I Кисвi
деrlжавllоТ алмilliстраlt!Т

пliсце роботlr,
головний спецiалiст сектору illфopMatIiйlltlx техllологili Улравлillllя (Лентрч) надання
адмiнiстпативних послчг Голосiiвсь$оТ naйotllIoT в пricTi Кисрi лержавноТ адмiнiýтрацiТ

посада lla час застосуваtIня положеllь Закоllу УкраТни "fIро очищеIIня владиl')

,Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки.
перелбаченоТ Законом УкраТни "Про очишlення влади", декларачiТ про майно, лохоли.
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20l8 piK, а також копiТ труловоТ кни)кки"
паспорта громадянина УкраТни та картки платI,Iика податкiв.

Запити про надання вiдомостей ш(одо Голячеrtка Б.IО. lIадсилались до MiHicTepcTBa
юстицiТ УкраТни, Головного управлiння ДФС у м. Кисвi. За результатами розгJlяду :затlи,гiв

MiHicTepcTBo lостицiТ УкраТни" Головllого управлirrrlя lIФС у. м. Кисвi. повiдомили:
Вiдповiдно до листа Jф8|40126-15-13-07-1б вi,ц l9.07.20l9 l-оловtlого управlliння /lФС r

м. Киевi - у декларачiТ Голяченка Б.IО. вказаlli 2locтoBiplti вiдомостi. Мiнiстерство ltlc,t,иttiT

УкраТни - за вказаними пошуковими вi/lомосl,ями в Сдиному дер}кавtlому peccTpi осiб. Iцодо
яких застосовано положення Закогtу Украirrи "Про очиlllеIIня влади'О irrформашiя вiдсутня.

За результатами проведеноТ перевiркLl вста}IовлеIlо, щодо I-оляченка Богдаtlа К)рiйовича
не застосовуються заборони, передбаченi частиноlо третьою/четвертою статгi l Закону

очищення владLI" та встановлеItо достовiрнiсть вiдомостей, визначених
и п'ятоТ cTaTTi 5 Закону, вказаIIих Голяlчсlrком Б.IО. у !екларацiТ.
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