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ЗаконоМ УкраiнИ "ПрО очищеIIllЯ Владцlt

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону Украiни "Про оЧиЩення

влади" та Порядку проведення rrеревiрки достовiрrrостi вiдомостей щодо ЗасТоСУВаIIНя

заборон, передбачених частинами третьою i четвертоrо статгi 1 Закону Украiни "ГIро

очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб тtОвтня 20l4

р. J\Ъ 5б3,

В Уцра,вл.iннi (Цечтрч) н4данця адчiнiстрати.вrrцх поgлуг ГолрgiiврьFоТ pa{.oHHoi в ylicTi
Киевi держарноi адмiнiстрацii

(найменуваннЯ органу державНоi владtt / органУ мiсцевогО самоврялування. в якому займас поса*цу (претендуе на зайнятгя посади) 0соба)

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

Мазчrlенко Наталii АнатолiТвни.
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

02.06.1975Jr.lI., селltlltе Бопова ()астiвсьlсо,го rlailollv
ЦrТ-."-d "б""*iдата,га мiсце IIароджеllIlя,

СН М598421 Фастiвським МРВ ГУ МВС Укца.iни в КFIвськi,й обл..07.08.1997
серiя та номер паспорта громадяниllа Украihи, ким i коли виданий,

27546l8801
ресстрачiйllий номер облiковоi картки платllика податкiв,

селище Борова Фастiвського rrайону
КиТвськоi областi. вчл. Соцолова. буд 28

мiсце проживання,
Управлirlня (Центrr) llадаllllя адмilliстратшвrlих послyг Голоgiiвськ9Т пайоlll!оТ в MicTi Кисвi

^""*"",,", "r,-,пriсце роботrt,
адмiнiстратор вiддiлч надання адмiнigтративllих послуг Уппавлiння (Центру) надання
адмiнiстрqтивllих послуг ГолосiТвс.ькоТ pprlorlrroT в MicTi Цис_в!депжачноi адмilliстрацiТ

посада на час застосування положень Закону Украiни "Про очищення влади")

!ля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення гtеревiрки,
передбаченоТ Законом УкраТни "Про очищення влади", декларачiТ про майно, доходи.
витрати iзобов'язання фiнансового характеру за2018 piK, а також копiТ трудовоТ книжки,
паспорта громадянина УкраТни та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомостей щодо Мазуренко Н.А. надсил€Lлись до MiHicTepcTBa
юстицiТ УкраТни, Головного управлiння ЩФС у КиТвськiй областi за мiсцем ресстрацiТ. За

результатами розгляду запитiв MiHicTepcTBo юстицiТ УкраТни, Головне управлiння !ФС у
КиТвськiй областi за мiсцем ресстраuiТ, повiдомили:

Вiдповiдно до листа Jфl386/l0-36-13-02-15 вiд 24.06.2019 Головного управлiння ДФС у
КиТвськiй областi - у декларацiТ Мазуренко Н.А.. вказанi лостовiрнi вiдомостi. MiHicTepcTBo
юстицiТ УкраТни - за вказаними пошуковими вiдомостями в Сдиному державному peccтpi
осiб, щодо яких застосовано положення Закону Укратни "про очищення влади" iнформаrtiя
вiдсутня.

льтатами проведеIIоТ перевiрки встановлено, щодо Мазуренко НаталiТ
ВУIоТься заборони, перелбаченi частиноIо тре,гьоtо/четвертою cTaTтi l

рО оЧиЩення владиО',га встановJIено лостовiргliсть вiдомостей, визначеIIих
'ятоТ статгi 5 Закону, вказаних Мазуренко Н.А у ЩекларачiТ.
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