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О. КАВИЛJН

ДОВIДКА
про резулвтата перевгрки, передбачен
Законом Украiии "Про очищенвя вл

Вщповщво до пувкпв 1 i 2 чаетини п'яп» статп 5 з+ону Украгнн "Про 'очишення
влвди" та Порядку проведения переырки достовiрностi ~домостей щодо застосувапня
заборов, перецбачених чвстввами третьею i четвертою draттi 1 Закону Украши "Про
очишенвя влади", затверджевого пестановою Кабгнету Мiпi(...-трiв Укратни вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головним ·тра:влiнням ДФС У Киiвськiй областi проведено перешрку
дестоырносп вщомоетей шодо застосування заборов, передбачених частннами третьою i
четвертою статп 1 Закону Украiни "Про очищения впади", пюдо

ТАБАЛЮКА Дмитра Валерiйовича
(rrрiз9ище, iм'я та по батьков] особи,

----------=··w<•m,·J>"'"''""-"-------..;._ ..,.,. _
дата та мiсце народження,

серiя та номер 11ac1101m1 громацянвиа Ущ~аi'ни,. ким i коли виланий.

мkuc проживания,
старшого оnерупо~новаженоrо з ОВС другоrо оперативного вiддiлу

11осад.а на чае застосуваиия положень Закону УкраУни "Про очншення вяади")
оперативного уnравщ1пц1

Для цроведевня неревтркв подавались кonit: заяви особи про проведения перевтрки,
передбачевот Законом Украiнн "Про очищения впади"; ДекларацiУ за минулий ртк; паспорту
громадянина Украiни; документа, що щдтверджуе реестрацiю у Державному реестр]
фвичнях осiб - платнйкi:в податкш; послужного сriйску; трj1дов6У книжки; наказу.

Запит про падания вшомоетей щодо Табаяюка дмитра Валергйоввча надсвлався до
Головного управлiшвr ДФС ум. Киев].

За результатамв розгпяду эапиту ГУ ДФС у м, Киев: та перегляду тнформаш! на
офiцiйному веб-сайтi.Мiнiстерства юстицй Укра'iни отрвмано наступну iнформацiю:

· - Головним управлiнnя: ДФС у м, . Ки:евi nовiдомйено, перешркою ветановлено, що
варпсть майна (мвйновнх прав), вказаного (вказаниз) Табалюком Д.В. у Декпарацй, набутого
(набутих) Табалюком Д.В. за час перебування на песадах, визначених у пунктах 1-10
частинв першог ~татri 2 Закону Украiни "Про очйrценйя влади", вщповщас наявшй
податкевтй iнформацit про доходи, отриман! Табелюком Д.В. iз законних джерел,

Результат hеревijжи
За результатами проведеноi перевiр:ки з урахуванням надавих пщтвердних локуменпв

та пясьмового пояенення Табалюка Д.В. ветаневяено достовiрнiс1ъ вщомоетей, визвачених
пунктом 2 частинн 11' ятЬl стати 5 Закону, вквзаявх Табалюком ДВ. у Декларацй.

- На офiцiй:ноМу веб-сайп Мтнютеретва юстиш; Укршни за вказанями параметрами
пошуку "Табалюв Дмй-tро Валер.йовяч" в €диному державному реестр! ос.б, щодо яких
застосовано положешiяЗакону Укратяи "Про очищенн» -влади" iнформацiя вщсутня.



За результатами проведенот перевiрки встановлено, що до Табалюка Дмитра
Валерiйовича не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Укршни "Про очищения влади".

Начальник управлiння
по роботi з персоналом
ГУ ДФС у Кшвськгй областi Д.ЦИМБАЛЮК


