
довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi

Законом УкраiЪи "Про очищення влади'О

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраIни "Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомоотей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтня 2014

р. JФ 563,

В Управлiнr,ri (Центqi) надання а4мiнiстративних послуг Голосiiврькоi раFоцноi в MicTi
Киевi державноТ адмiчiстрацii

(найменування органу державноТ влади / органу мiсцевого самоврядування, в якому займас посаду (претенлус на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни "Про очищення влади"о щодо

Кчнець Анни Вал9нтинiвнч.
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

17.02.1997р.н.. мiсто.Шпола. Yеркасьчс9i оFластi
дата та мlсце народження,

НЕ j\&69бб79 Шполянським РС УДМС Украihи q ЧеркасркiЦ об.г,l.. Q9.07.?013.
серiя та номер паспорта громадянина УкраiЪи, ким i коли виданий,

11477ll248
ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв,

01103. м. КиЦ. вулиця Кiк_рiдзе,8yд 40а
мlсце реестрац11,

01103. м. КиТв. вулиця Цiквiд?е" бчд 40а
мlсце проживання,

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних Fослчг Го.лосiТрсьýоТ районноi в MicTi Киевi
дерэ,ка BHoi адм"iн iстрацiI

мiсце роботи,
адмiнiстратор вiддiлч обробки документiр Управлiння (Центру) надання адмiнiстративних

послчг ГолосiiЪськоТ раЦонноi в MicTi Киевi дертtавноi адчiнiстцацiТ
посада на час застосування положень Закону УкраТни "Про очищення влади")

посада на час застосування положень Закону УкраТни "Про очищення влали")

Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом Украiни "Про очищення влади", декларашiI про майно, доходи,
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20l8 piK, а також копiТ трудовоТ книжки,
паспорта громадянина Украiни та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомостей щодо Кунець А.В. надсилtlлись до MiHicTepcTBa юстицiТ
УкраТни, !ержавноТ податковоТ iнспекцiТ за мiсцем peccTpauiT. За результатами розгляду
запитiв MiHicTepcTBa юстиrriТ УкраIни, !ержавноТ податковоi служби за мiсцем ресстрачii,
повiдомили:

Вiдповiдно до листа Jф10I'74126-15-33-19-16 вiд 18.02.2020 Головного управлiння ДПС у
м. Кисвi - у декларацii Кунець А.В. вказанi достовiрнi вiдомостi. MiHicTepcTBo юстицii
Украiни - за вказаними пошуковими вiдомостями в единому державному peecтpi осiб, щодо
яких застосовано положення Закону Украiни "Про очищення влади" iнформачiя вiдсутня.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до Кунечь Анни Ва.гtентинiвни
не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою/четвертою cTaTTi l Закону
Украiн щення влади" та встановлено достовiрнiсть вiдомостей, визначених

_Toi cTaTTi 5 Закону, вказаних Кунець А.В. у ЩекларачiТ.

вника вiдповiдального
iлу органу державноi
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