
/lовIлкА
"'', , про результати перевiрки, передбачеtlоi

Законом УкраIни "[Ipo очиtценllя вJlади"

Вiдпсlвiltно llo llyHl<r-iB l i 2 часr-ини tt'я,l,tlТ ct,at-t,i 5 Закtlltv УкраТlrи "Ilpo ()чиlllсllllя

влади'. та ПорялкУ гIрове/lенНя псревiркИ лос,говiрносr,i вiltомостей tцоло зас],ос!ваIlttя

заборон, передбачених частинами TpeTbolo i ,tе,гвертоtо cTaTTi l Закоllу Украirrи "I lpo

очищення вJIадиО', затвердженого постаtlовоtо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл lб жовтlrя 20l4

р. Nч 563.

ВУп г Гол tl В MlCTl

(llаГ.!менуванняорганулержавttоiвладиlofiffiiau*OrOСаrОUРЯ,rУ*а,rпr"uя*r,,qr,айма(,посzul),(llрстеtlлуспазайняггяпосапи)особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

частинами третьою i 
"aruaр.ою 

cTaTTi l Закону Украiни "Про очишення владио'. Lцодо

жyравльовот Владислави Миколаiвtlи,
(прiзвlлlttе, iм'я, по батьковi особи,

07.08. l 986n.ll., пliсто KlrTB

дата,Iа Miclte }lаро/lження,
МЕ Na89l9l8 Голосiiв ру гум . lлKDaltlIl в MlcTl KtrCB

ссрiя та troNtep паспорта гpo}ta/tяlllttla YKpaTllIl, KtlNl i lco.ttl,t вllдаllлtи,
3 1 бзр23026

пliсltс IIpoiкItBaIlllrt,
lBIlIlx пocJlvl, i в MicTi

llcTDaTиBrI г Голосi

лсржавlrоТ адм ill iстрацiТ
пticIte роботll,

llll
йolllloT в MicTi Кисвi

IIосала lla час застосуваtlня ltoJloжcllb Закону YKpaTllrt "f[ро очtltllення в.llади")

flля провсденIIя гlеревiрки подаваJIися копiТ заяви особи про провсдсIII|я псрсвlрки.

перелбаченоТ ЗаконоМ УкраТllИ "IIрО oLIt|lltcllllЯ l}JIа/(и", лсклараuiТ rrpO майtlо. ;:l0х(),'ltl.

u"ipur" iзобов'язання фiнансовоl,о xapaк,l,epy за 20l8 piK. a,laK())K KorriT гpy;toBoT книжки.

паспорта громалянина УкраТlIи 1,а картки IIJtal,IItlKa IIолаткiв.

запити tlpo tlадання вiдомостей lцоltо ЖypalllIt,oBoT l].M. rlадСИJIаJlИСЬ ;to Milric'rcРclI}a

юс.гицiТ Украiirи, !,ержавноТ подат,ковоТ iHcгleKrtiT за Mictteшl peccT,partiT, За резуJlь,l,а-I,ами

розгляду заirитiв MiHicTepcl,Bo юсl,иuiТ УкраТни, flержавна по/tаткова iнспекLtiя за MictteM

ресстрачiТ, гtовiдомил и :- 
Ьiдповiдно до листа Nс78'77126-15-13-07-1б вiд 27.06.2Ql9 I'оловного управлiнttя ДlФС у'

м. Кисвi - у декларачiТ ЖуравльовоТ В.М вказанi достовiрнi вiдомостi. MiHicTepcTBo lостицiТ

укратни - за вказаними пошуковими вiломосl,ями в единому дер)кавttому ресс,грi осiб. lцоJlo

яких застосовано положення Закону УкраТни "ГIро очиtllення влади" irrформашiя вiлсу,гня.

за результатами проведенот перевiрки BcTalloBлeIJo, щодо Журавльовоi Владислави

миколаiвни не застосовуIоться заборони. передба,lеtti частиною третьою/четвертоtо с,га,l"t,i l

Закону !д;lаТни 
о'Про очиttlеtlI{я вJIа/lи" ,га t]c],a[lOBJ]e}lo /tосговiрнiсr,l, вi/(омсrс,гсй. t]и,]lIачс}lих

и тl'ятоТ статгi 5 Закоrlу,. вказа}lих }Kl,paB.llboBoT I},M., у,flсклараltiТ,

i ъ\ (Sфlп,,/ф'д'

8ý*.Ёýkj; iiýg

Kepi Brt и ка tli.,tпoBi.,ta.,t l,t ttltrl
tlргаt l1, .,tcpжaBtroi
самоlrря.,tуRа}lllя )

( lrriltrit.lи t it tlpi lвиtttс)


