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ДОВIДКА
про результата пвреыркнлтередбаченш
Законом Украшв "Про очищения впадн"

Вiдповiдно до пунктзв 1 i 2 частани п'ятоi статтi 5 Закону Украiни "Про очищения
впвди" та Порядку проведения переыркн достовiрностi вщомостей щодо заетосування
эаборон, передбачеввх частввамн третьею i четвертою стати 1 Закону Укра'iни "Про
очищения вяадн", звзвердженого посгановою Кабiнету Мiнiстрiв Укратнн вiд 16 жовтня
2014 р. № 563, Головним уnравлiнням ДФС у КиУвськiй. областi проведено переегрку
достовiрностi вiдомостей щодо застосувавня заборов, передбачених частинами третьою i
четвертою статтi 1 Закону УкраУни "Про очищения влади", щодо

ПРАВИК Ашни Олександ_еiвни
(црiзвище, iм'я та по батьковi особи,

да111 та мiсце наРОдження,

серiя та liQмep nacnopтa rрома.дяиина Украlни, ким i коли 1шданий,

реестрацiйний номер обл;iковоi картки платн:и:ка податкiв,

старшого iнcnercropa з особл:ивих доехченъ вiддiлу дiловодства та
мiсце nрожцваюrn,

захисту iнформацiУ оперативноrо уnравлiння
посада на час застосування nоложеиъ Закону )!краiни "Про очищения влади")

Для проведения nеревiрки подавались копй: заяви особи про проведения переырка,
передбаченог Законом Украiни "Про очищения впади"; Декларацi'i за мвнулий рiк; паспорту
громадяннна Украiни; документа, що шдтверлжуе ресстрашю у Державному реестр!
фiзичних осiб - платникiв поцатюв; трудово'i книжки; наказу.

Запит про вавввня вщомостей щодо Правик Алiни Олександрiвни надсилався до
Головного упрввяшвя ДФС у Киi'вськiй облаеп,

За результатами розгляду запиту ГУ ДФС у Киiвськiй областi та перегляду iнформацii'
на офiцiйному веб-сайп Мiнiстерства юстицй Укра'iни отримаво наступну iнформацiю:

- Головням увравшнвя ДФС у Киrвськiй областi повшомлено, переыркою
встановяено, що Правик А.О. у Декларацi'i за 2018 рпс, вказано достовiрнi вiдомостi щодо
наявностi майна (майнових прав), набутего (набутнх) Правик А.О. за час первбування на
посадах, визнечения у пункта,'{ 1-10 частини першог статп 2 Закону Украi'ни "Про очищения
впади", якi вiдповiдають наявшй податковiй iнформацii' про майно (майнов! права)
Правик А.О. ·

Перевтркою також встановлено, що варпстъ майна (мвйнових прав), вказаного
(вказанвх) Правик А.О. у Декларацii, набутого (набутих) Правик А.О. за час перебування на
посадах, визначених у пунктах l -1 О частини першо] статп 2 Закону Укравти
"Про очищения влади", вiдnовiдае наявнтй податковгй iнфор:мацii про доходи, отрнмвш
Правив А.О. iз эаконних джерел.



Результат перевiрки
За результатами перевiрки Правик Алiни Олександрiвни, встановлено достовiрнiсть

вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятот статтi 5 Закону, вказаних Правик Алiною
Олександрiвною у Декларацй.

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

За результатами проведенот перевiрки встановлено, що до Правик Алiни
Олександрiвни не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украши "Про очищения влади".

Начальник управлiння
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