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Додаток 5
до Порядку (в релакчii постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 25.03.2015 Nэ 167)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни кПро очищення влади)

l

влади)
Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи кПро очищення
заборон,
застос}tsання
та Порядку провед;ння перевiрки достовiрностi вiдомостеЙ щодо
влади),
.r.рaдб*"rr"" .ru.r"намИ ,р"iuоЮ i четвертОю cTaTTi 1 ЗаконУ Украiни кПро очищення
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтнЯ 2014 р. Ns 563,
;;;;""-

"".ru"овою

..

U_____л:._,

в мlст1

передбаченtrх
проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
частинами третьою i четвертою cTaTTi t ЗаконУ Украiни <Про очищення владIi), щодо
- - ,,---}
оХРIМЕНКоЛюдмилиРусланiвни. ,
(прiзвище, iшr'я, по батьковi особIл дата та пtiсче народttення,

_

..оl"

та Horlep паспорту гропtадянина УкраТни, KIrпt i коли видапий,

податкiв, плiсче про;trtвання.
рЪсстрачiIiниir Holtep облiковоi KapTKlr плаIllика

плiсце роботtr' посада на час застосуванllя поJlоI(еtlнЯ Закону

УкраiнИ <Про очtrщеннЯ владrI))

зzuIви особи про проведенш{ гrеревiрки,
,щля гrроведення перевiрки подавалися копii
витрати i
передбачеrrоi Зur.о"ом Украiни кПро оtмщення влади)), декларацii про майно, доходи,
копiя картки
зоьов'язання фiнансового характеру за 2011 pik, паспорта громадянина Украiни,
пJIатника податкiв, трудовоi книжки.
абО МiСЦеВОГО
щекларацiю оЬоби, уповноваженоi на виконанЕя функцiй ДеРЖаВИ
коруtlцii у
загrобiгання
самоврядування за2о;-] рiкподано до Нацiонального агентства з питаЕь
корупцii),
порядку, визначеЕому частиною першою cTaTTi 45 Закону УкраТни кПро запобiгання
надсилаJIися
до
Русланiвни
Запити про Еадання вiдомостей щодо OxpiMeHKo Людмили
Головного щrравлiння державноi фiска;lьноi служби у м. Киевi.
яких
За вказаними 11ошуковими uiдоrо"r"rи в Сдиному державному peecTpi осiб, цодо
юстицii УкраiЪи
застосовано 1rоложен"" Ъuпо"у Украiни кПро очищення влади) MiHicTepcTBa
iнформацiя стосовно OxpiMeHKo Л.Ъ. вiдсутня.
1/ 11 ^
Головним управлi;ням державноi фiскальноi служби у м. Киевi листом вiд 16.11,2018
OxpiMoHKo Л, Р, у
J\ъ 6044/26-15-13-0i-16 повiдомлено про ,Ъ, що шеревiркою встановлено, що
наявностi майна (майнових прав), набутого
.Щекларацii вказано достовiрнi вiдомЪстi щодо
(набутих) OxpiMeHKo Л. Р. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - t0 частини
.rurri 2 Закону Украiни пПро очищення влади), якi вiдповiдають наявнiй податковiй
|

першоi

про майно (майновi права) OxpiMeHKo Л, Р,
iнформацiТ
^

(вказаних)
Перевiркою також встановле"о, що-"uртiсть майна (маЙнових прав), вказаного
на
OxpiMeHKo л. р. у Щеклараuii, набlтого (набутих) OxpiMeHKo л. р. за час перебування
<Про очищення
посадах, u"arru.r",r"x у rrунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраТни
Л, Р, iз
влади), вiдповiдае наявнiй шодатковiй iнформачii про доходи, отримаЕi OxpiMeHKo
законних джерел.

За

результатами проведеноТ перев
застосов}.ються заборони, передбаченi
кПро очищення влади)).
Начальник вiддiлу
управлiння персонЕrлом

OxpiMeHKo Л. Р. не
i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни

о, що до

Алла

ХоРСВА

