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ДФС у КиУвськiй обл~

ДОВIДКА
про результатв перешрки, передбаченот

'Законом Укра'iни "Про очищения вяади"

Вiдповiдно до· пунктiв l i 2 'чаегвии п'ято1 статтi 5 За:кону/Уl<ра'iии "Про очищення
владн" та Порядку проведения перевiрки щ,с1'0вiрностi вiдом6стей щодо застосуваяня
заборов, перелбачевих частивами третъою i четвертою статг! 1 Закону Украши "Про
очищения влади"; затверд;женого поетановою Кабтнету Мiнiстрiв Украгни вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головиим уnравлiннлм ДФС v Юйвськiй J>бласт~ проведено перевгрку
дестоырност] вiдомостей щодо эастосуваяня заборон, передбачених чаогинами третьою i
четвертою стагп 1 Закону Украi'ни "Про очищения впади", щодв

ФУРСИ Олександри Олексi"iвнн
(пртзвище, iм'11 та rю ('i11т1,ковi особи.
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посала на час 1астоi:уиан11111юложщ11. '3ак(;ну У!(раiнн "Про очишення влиии")

Для проведения перешркн новавалиеь копй, заяви особи про проведения перевтрки,
передба11сно1 Законом Украi'ни "Про очищения вдади"; ДекларацiI за минулий рiк; паспорту
громадявина У1фаi'ни; документа, що пiп:тверджуе рееетрашю у Державному реестр!
фтзичнях осiб ~ платникiв податкin; nослужйдl'О списку.

Запит про надання вщомостей шодо Фурси Олсксандри Олексйвни надснлався до
Головного управшння ДФС у Киiвсы<iй обяасп.

За результатами розгляду запиту ГУ ДФС у КиУвськiй обяасп та перегляду iнформацiТ
на офлпйному веб-сайп Мшюгерства юстицй Украi"ни отримвно наступву шформашю:

- Головням управл'вня ДФС у КиУвськiй обласп повщомлено, переыркою
вставовпене, що Фурсою Олександрою Ояексйвною у Де1с1арацi'i :ш 2018 ргк, вказано
досвоырн] вiдомостi шодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих) Фурсою
Олександрою Оле1,сit"вною :3а час перебування на посадах, виJначеш,х у пунктах ! ·!О
частинв перш.оi" стагп 2 Закону Укра.iни "Про очищения впади", якi вшповщвють наявшй
податкоый iнфopмiн.tii про майно (майновi права) Фурси Оле1ц;андри Оле1<сii'вни.

Переыркою також нстановлено, що вартiсть майна (майн<ших прав). вказаного
(вказаних) Фурсою Олександрою Олсксi'iшюю у Декларацi1·, набугого (набутих) Фурсою
Олсксандрою ОлексНвною за час перебувания на посадах, ви:шачеиих у пунктах 1-1 О
чаетивя nepшoi' стати 2 Закону Украi'ни "Про очищения впади", ылповщае пащшiй
яодаткоый iнформацii' про доходи, отриман] Фурсою Олександрою Олекс.:iУвною Ь законних
джерел.

Результат перевiрки
За результатами переырки Фуреи Олекеандрв Олексiiв:ни, встановлено достоыршстъ

вшомосгей, вязначенвх пунктом 2 частини п'нто] статп 5 Закону, вказаннх Фурсою
Олександрою Олексйвяою у Декларацii".



- На офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицii' Украгни за вказаними параметрами
пошуку "Фурса Олександра Олексii'вна" в Сдиному державному реестр! осiб, щодо яких
застосовано положения Закону Украши "Про очищения впади" iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведеноi' перевiрки встановлено, що до Фурси Олександри
Олексйвни не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украгни "Про очищения влади".
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