
довIдкА
"', , про результати перевiрки, передбачеllоi'

Законом Украiни "Про очищенIIя влади'О

вiдповiдно до пунr<тiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 ЗаконУ УrСРаТНИ 'ОПРО ОЧИЩеННЯ

влади'' та Порялку проведення перевiрки лостовiрностi вiдомостей щодо застосування

заборон, передбачених частинами Tpeтbolo i четвертоtо cTaTTi l Закону УкраТни "I1po

очищеннrl влади''о затверджепо.о по.rъновоtо Кабiнету MiHicTpiB УrсраТни вiд 16 жовтня 20l4

р. Nч 563,

В Ynuuuniuni (Ц.птрч) нацапня алмiнiстративпих послvг Гол_осiТвськоi райошноi в MicTi' 
Кисвi дерпсавноI рдryri,нiстрqцiТ

(найменування органу державноi влади i оргапу ,icueuo.o со*оuрrлуuап,,r.Й*у.чйЙе посаДУ (ПРеТеНДУС На ЗаЙНЯТТЯ ПОСаДИ) ОСОба)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закоrrу Украiни "про очищення Влоди", щодо

ЦIIа1< Анни Олегiвни
(прiзвиruе, iм'я, по батьковi особи,

01.01.1Р.90 p.ll.. MicTo PiBlte
дата та мiсце народженtlя,

Е Ns737580 С ВС Украiltид

32873l604l
peccTpauiйHltl,t tloMep об.ll iKoBoT KapTKll пла,гlIи ка Ilодаткlв,

м. КиТв, вчл. AllTc.ltlo,Blгla. 0чл,l,б{ кв, 86

Mictte про}кIIваllItя,

Micltc роботи,
депжавноТ адмiнiстрацiТ

lи

.П,ля проведення перевiрклI подаваJIися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,

перелбаченЬТ Законом V*puTn" ''Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи,

витрати iзобов'язання фiнансового характеру за20l8 pik, а також копiт труловот книжки,

паопорта громадянина УкраIни та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомо.r.й шодо lIIaK А.о. надсилались до MiHicTepcTBa юс,гицiТ

УкраТни, Головного управлiння ДФС у м. Кисвi. За результатами розгJlялу запи,гiв

MiHicTepcTBo юстицiТ УкраТни, Головне управлiltrrя ДФС у м. Кисвi, повiдомили:

Вiдповiдно до листа Ng8 |24l26-ts-iз-оz_lб вiд l9.07.2019 Головного управлiння лФС у

м. Кисвi - у декларашiТ Шак А.о. вказанi ,ltocToBiptri вiдомосr,i, з урахуваI"lняl\l Il()яснсt{ь,

MiHicTepcTBo юстицiТ YKpaTrllr - за вказаниNlи поlшуковими вiдомостями в С;tиному,

державному peccTpi осiб, щодо яких засТосовано полох(еIIttя ЗаконУ УкраТни "[lpo очищення

посада IIа час застосуваllIIя положсltь Закоllу YKpaillll " fIpo очtlшlеIlня владrl")

влади'О iнформашiя вiдсутня.
Jg YvJJJL' 

l документiв не застосовуються ЗабОРОНИ,
урахуванням письмового пояснення та пlдтвердних

, t л - _-_ \ f --.^л:.--, aaГtла лtrrtlrtАrIUс опqпl,t" тя

пЪр.лОuч.нi частиною третьоtо/четвертоrо статгi l Закону УкраТни "Про очищ::: i":::л::
iрнiсЪь вiдомостей, визначених пунктом 2 частини поятоТ oTaTTi 5 Закону,

кларацll.

iвника вiлповiдалыlого
лу оргаllу jtcpжaBllol
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