
О. КАВИЛIН

ДОВIДКА
про резуяьтати перевпжи, передбаче
Законом Укршци "Про очнщенвя вза

Вщповщно до пун.ктiв 1 i 2 чаетини п'ятоУ стагп ~- з·кону Укрвшн "Про очищения
влади" та Порядку проведения пере. вiрки достов. iрностi .· iдомосте.·· й щодо застссування
заборов, передбачених чаетивами третьою i четвертою .•· ·аттi 1 Закону Укрешя "Про
очищения впади", ватвердженого пестановою Кабiнету iнiстрiв УкраТни вщ, 16 жовтня
2014 р. No 563, Головни:м уnравлiнням дФС у Киi'вськiй областi проведено переырку
достовiрностi вiдомостей щодо эастосування заборон, передбачених частивами третьою i
четвертою статп 1 Закону Украi'ни "Про очищения владв", щоло

впнигькот Дiани Олександрiвни
(прввнще, iм'я та по батьков] особи.

дата та мюце нвролженна,

серiя та номер паспорта грсмадянина Ущюr1щ ким i коли iндаш111,

рещ:трццiйни!! номер облit.-01ю1· картки 11л11ni11!\'a полатюв,

мicuc проживания,
слшчого з ОВС вiддiлу opraнiзaцii' досудовоrо розслiдування

сшдчого управлiння фiнансових розслiдрань
nосщ на час эасгосувания положень Закону )'1,раiиц "Про очищевня влаяи")

Для преведення перевiрки подавались копii': заяви особи про проведения переырки,
передбаченоi' Законом Украi'ни "Про очнщення впади"; Декларвцй за минулий ртк; паспорту
громадянвна Укра1·ни; документа, що шдтверджуе рееетрашю у Державному реестр!
фiзичних осiб - платнвюв податкiв; послужного списку.

Запит про надавня вщомосгей щодо Бiлiнсько1· Дiани Олександршни надсилввся до
Головного управшння ДФС у Вiнницькiй обпасп.

За результатами розгляду запиту ГУ ДФС у Вшницькгй обласп та перегляду
iнформацi'i на офiцiйному веб-еайп Мппстерства юстицй Украши отримано наступну
iнформацiю:

- Головввм управлiнням ДФС у Вiнющъкiй областi (вих, No 2082/7/02-32-13-03 вiд
11.06.2019) повшомяево, переыркою встановяено, що Бшшською Д.О. у Декларацii' вказано
достовiрнi вiдомостi щодо наяввосп майна (майнввих прав), набуюге (набугих)
Бiлiнською Д.О. за час перебувевня на посадах, вязнаяених у пунктах 1-10 частини першот
стагп 2 Закону Укратни "Про очищения влади", як! вiдrювiдають наявнгй подагкоый
iнформацi'i про майно (майнов! права) Бшжськог Д.О.

Переыркою також встевевяено, що варпсть майна (майнових прав), вказаного
(вказаних) Бiлiнською Д.О. у Декларацii', набутого (набутих) Бппнською Д.О. за час
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-1 О частини першот статп 2 Закону Укратяи
"Про очвщення влади", вiдnовiдас наявнiй податкоый iнформацii' про доходи, отримант
Бiлiнською Д.0. iз эаковня» джерел,



Результат перевiрки
При проведеннi перевiрки БiлiнськоУ Д.О. встановлено достовiрнiсть вiдомостей,

визначених пунктом 2 частини п'ятот статтi 5 Закону Украши «Про очищения влади»,
вказаних Бiлiнською Д.О. у Декларацй.

- На офiцiйному веб-сайп Мiнiстерства юстицй Украши за вказаними параметрами
пошуку "Бiлiнська Дiана Олександрiвна" в €диному державному реестр! осiб, щодо яких
застосовано положения Закону Украши "Про очищения впади" iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведено'( перевiрки встановлено, що до БiлiнськоУ Дiани
Олександрiвни не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украши "Про очищения впади".

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


