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"', , про результати перевiрки, передбаченоi

Законом Украiни "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 чаотини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни О'Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украiни "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014
р. J\Ъ 563,

в Управлiннi (центрч) надання адмilliстративllих послчг Голосiтвськоi районноi в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацiТ

(найменування органу державноi влади / органу мiсчевого самоврядування, в якому займае посаду (претенлуе на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраТни ООПро очищеннJI влади", щодо

Свiжук Альоllи Леопiдiвllии
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,
31 гпчдня 1988 цокч смт. Дослiднецьке

дата та мlсце народження,

СТ 392390 виданий Василькiвським РВ УДМС УкпаТни в КиТвськiй областi 18.09.20l4p.
серiя та номер паспорта громадянина Украiни, ким i коли виданий,

32507l2862
ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв,

смт. Дослiдницьке. Василькiвського pqr:ioHv. КиТвськоТ областi вчлиця Вчених бчд.3 кв.lб
мlоце проживання,

упDавлiння oIeHTp) надання адмiнiстпативних послчг Голосiiвськоi Dайонноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiт

мiсuе роботи,

адмiнiстратоD вiддiлч надання адмiнiстпативних послчг
посада на час застосування положень Закону Украiни "Про очищення влали")

Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни О'Про очищення влади", декларацii про майно, доходи,
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20|'7 piK, а також копii трудовоi книжки,
паспорта громадянина Украiни та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомостей щодо CBi>lcyK А.Л. надсилilJIись до MiHicTepcTBa юстицii
Украiни, ,ЩержавноТ податковоТ iнспекцii за мiсцем ресстрацii. За результатами розгляду
запитiв MiHicTepcTBo юстицiТ УкраТни, !ержавна податкова iнспекцiя за мiсцем реестрацii,
повiдомили:

Вiдповiдно до листа N9234/10-36-T3-02-15 вiд 01.02.2019 Щержавноi податковоТ iнспекцii
в Киiвськiй областi Головного управлiння !ФС у м. Киiв - у декJIарацiТ Свiжук А.Л.. вказанi
достовiрнi вiдомостi, з урахуванням письмових пояснень. MiHicTepcTBo юстицii Украiни - за
вкiLзаними пошуковими вiдомостями в Сдиному державному peccTpi осiб, щодо яких
застосовано положення Закону Украiни "Про очищення влади" iнформачiя вiдсутня.

За результатами проведоноi перевiрки встановлено, що до Свiжук Альони Леонiдiвни не
заборони, передбаченi частиною третьою/четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни

и"

и керiвника вiдповiдального
lлу органу державноl ь Ю.I.
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го самоврядування) (iнiчiали та прiзвище)


