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ДОВIДКА
про резупьтеги переырки, передбаченот
Законом Укршнв "Про очищения владн"

Вiддовiдно до пунктiв 1 i 2 частики п'ятоi статтi 5 Закону Укра'iни "Про очищения
ввали" та Порядку проведения перевiрки доетеырност! вщомостей щодо застосування
заборов, передбаченвх частинами третьею i четвертою етагт! 1 Закону Укра'iни "Про
очищения вяадн", затвердженого постановою Кабiиету Мiиiстрiв Укравтн вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головним. управдiнням ДФС у Киi'вськiй областi проведено перевiрку
достошрност; вщомоетей щодо заетосування заборок, передбачених чаетвяами третьею i
четвертою статп 1 Закону Украiни "Про очищения владв", щодо

КАРПЕНКО Аиастасii Волода\1ирiвни
(прввище, iм'я та по батьков] оообн,

дата 111 мiсце иародже11ш1,

сертя та помер паспорта громадявинв Украiни, ким i коли виланий,

JЮЕ:страцiйний номер об11i~;ово1 картки пяагиика nодаткiв,

мiсце проживания,
яка пеи,бу:оае в розпорядженнi ГУ ДФС у Киtвськiй областi,

кандидат на посаду слiдчого з ОВС першоrо вiд.цiлу розслiдування
кримiнадьних проващкень слiдчоrо управлi~:н~j>iнttнсових Р?зслiдувань

посада на час эвотоеування псложень Закону Украшн "Про очищения мади"J

Дая проведения перевiрки подавались коrШ': заяви особи про проведения переырки,
яередбаченог Законом Украiии "Про очищения впади"; Деютарацii за мвнулий рiк; паспорту
громадянвва Уkраiни; документа, що шдтверджуе реестрашю у Державному реестр;
фiзичних осiб - пвагниыв податюв; трудовоУ книжки; наказу.

Запит про надання вшсмосгей щодо Карпевко Анаетасй Володимирiвни надсилався
до Головного управшнвя ДФС у Киiвськiй область

За результатами розгяяду запнту ГУ ДФС у Киi'вськiй областi та перегляду iнформацiУ
на офпвйному веб-сайп Мiнiстерства юстицй Украiии отримано наступну шформашю:

- Головнвм управшнвя ДФС у КиУвЬькiй обяаеп поыдомлено, перевгркою
встановлено, що Карпевко А.В. у Декларацй за 2018 рiк, вказане достовiрнi вiдомостi шодо
наявносп майна (майновик прав), набутоrо (набугих) Каряенко А.В. за час перебуеання па
посадах, визначевих у пунктах 1 • 1 О частвни першоУ етатп 2 Закону Украi'ни "Про очищення
владн", якi вiдповtдають наявшй податкоый l iнформацii' про майно (майнов] права)
Карпенко А.В.

Перевтркою також ветановлено, що варnсть майна (мейвових прав), вказаного
(вказаявх) Карпевко А.В. у Декларацй; набутого (набутих) Карпенко А.В. за час перебування
на посадах, ввзвачеввх у пунктах 1 • 1 О часганв першог статп 2 Закону Укращи
"Про очищения вяади", вщповщае наявшй податковiй iнформацii про доходи, отриманi
Карпенко А.В. iз законник джерел, ·



Результат перевiрки
За результатами перевiрки Карпенко Анастасй Володимирiвни, встановлено

достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятог статтi 5 Закону, вказаних
Карпенко Анастасию Володимирiвною у Декларацй.

- На офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицй Украши за вказаними параметрами
пошуку "КАРПЕНКО Анастасiя Володимирiвна" в €диному державному реестр! осiб, щодо
яких застосовано положения Закону Украши "Про очищения влади", iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведеног перевiрки встановлено, що до Карпенко Анастасй
Володимирiвни не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украши "Про очищения влади".

Начальник управлiння
по роботi з персоналом
ГУ ДФС у Ки'iвськiй областi Д.ЦИМБАЛЮК


