О. КУЧЕРЕНКО

"16 "лип

ДОВIДКА
про реэуввтати перевзрки, передбаченог
Законом Украiни "Про очищения вдади"
Вщпевщно до пункпв 1 i 2 частвни п'ятот статп 5 Закону У:краi'ни "Про очищения
влади" та Порядку проведения переырки достовiрностi вiдомостей щоде застесування
заборов, передбачених частинами третьею i четвертою статп 1 Закону Укратни "Про
очищения влади", эатверджевого постевовою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 16 жовтвя
2014 р. No 563, Головним уnравлiнням ДФС v Киi'вськiй областi проведено перевiрку
достовiрностi вiдомостей: щодо эастосувавня заборов, передбаченвх частивами третьею i
четвертою статri l Закону Украгни "Про очищения влади", щодо
ЛОПАТIОК Лесi Борисiвни
(прi:t11ище, iм'и та по баrько11i особи,

дата та мicue нароцжения,

сер!Я та НОМер паспорта fjIOMaд!llll!ИЭ УкраiИИ; JШМ i MJI!!

ttидаl!ИЙ,

petcтpaцiiiниn номер обшково! карткн пяатника noдan:iв,
мiсце проживания,

старшого оперуповноваженоrо другого оперативного вiддiлу оперативного уnравлiння
посада на чае засrосування пояожень Закону Yкpaitlll "Про очящеияя вяади")

Для проведения переырки подавались копй: заяви особи про проведения вереырки,
передбаченот Законом. У краi'ни "Про очищения впади"; Декларацii за мннулий рiк; паспорту
громадянвна Украiни; документа, шо пiдтверджуе реестрашю у Державному реестр]
фiзичних осгб - вяетавюв подетюв; трудовоi книжки; наказу.
Запит про надаавя вщомостей щодо Лопетюк Лес! Борисiвни вадсияався до
Головного управлшня ДФС у Киi'вськiй область
За результатами розгляду запиту ГУ ДФС у Киiвськiй обласп та перегляду iнформацiУ
на офiцiйному веб-сайп Мппстерства юстицй Украiии отримаве яаступну iнформацiю:
• Гояовним управшнвя ДФС у Киiвсы<iй обласп повщомлено, переыркою
встановлеео, що Лопагюк Л.Б. у Декларацii за 2018 рiк, вказано достовiрнi вшомосп щодо
наявностi майна (майневвх прав), набугого (набутих) Лопатюк Л.Б. за час перебувапня 1-1а
посадах, виэначених у пунктах 1-10 частини першот статп 2 Закону УкраУни "Про очищения
влади", як! вiдповiдаютъ наявшй податкоый iнформацii про майно (мвйнов! права)
Лопатюк Л.Б.
Переыркою також встановлено, що варпетъ майна (майвових прав), вказаного
(вказаних) Лопвгюк Л.Б. у Декларацii, нвбугого (набутих) Лопагюк Л.Б. за час веребування
на посадах, визначених у пунктах 1 ~ 1 О частинн першот сгагп 2 Закону Украшн
"Про очищения вяадн", вщповщае яеявшй податковiй iнформацii про доходи, отримаш
Лопатюк Л.Б. iз эакенних джерел,

Результат перевiрки
За результатами перевiрки Лопатюк Лесi Борисiвни, встановлено достовiрнiсть
вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ято'i статтi 5 Закону, вказаних Лопатюк Лесею
Борисiвною у Декларацi'i.
- На офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицi'i Укра'iни за вказаними параметрами
пошуку "ЛОПАТЮК Леся Борисiвна" в €диному державному реестр! осiб, щодо яких
застосовано положения Закону Укра'iни "Про очищения влади", iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведено'i перевiрки встановлено, що до Лопатюк Лесi Борисiвни
не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою статтi 1 Закону
Укра'iни "Про очищения влади".

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

Д.ЦИМБАЛЮК

