
довIдкА
про результЕIти перевiрки, передбаченоТ
Законом Украiни "Про очищенЕя влаци''

ВiдповiдНо до пункТiв 1 i 2 частинп п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи
та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо

,Щодаток 5

до Порядку (в редакцiТ
постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украihи вiд 25.0З.2015 Nч 167)

"Про очищенЕя влади"
застосування заборон,

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влади",
затверджеНого постаНовоЮ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2О]14 р.М 563,

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевою самоврядуванrи)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьоЮ i четвертою cTaTTi 1 ЗаконУ УкраiЪи "Про очищенш{ влади", ЩоДо

(прiзвlлще, irt'я, по бlпьковt особи дата та пtiсце народкеtlня,

серiя та номер паспорту громадянина УкраiЪи, ким i коли виданий,

мiсце роботи, посада на час застOсуванIя положен}ш Зч*оrу У*рчi"" ЧlрБrЙЙЙ влади'")

,ЩлЯ проведенНя перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни 'ОПро очищення влади", паспорта громадянина УкраIни, деЬарацiiпро майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового *upa*r.py за 2014 pin, дой".rrч, щопiдтверджУе ресстраЦiю у ,ЩерЖавномУ peecipi фiзичниХ Ьсiб - платникiв подчrпi", трудовоТ
книжки.

_ Запити про надан}ш вiдомортей щодо Гурiн В.В. надсилалися до ,ЩержавноТ податковоТ
iнспекцiТ у Солом'янському районi гу дФС у м. Киевi.

ПеревiркоЮ ГоловноЮ управлiння ДФС у м. Киевi встановлено, Що Гурiн В.В. у ,ЩекларацiТвказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих) ГурiнЪ.В.
за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1-0 частиFrи першоi статгi 2 Закону
УкраТ3l"П.Rо очищення влади", якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацiТ про майно (майновi
права) Гурiн В.В.

Перевiркою також встановлено, Що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
ГУРiН В,В, У ЩеКЛаРаЦii, НабУТОГО (НабУтих) Гурiн В.В. за 

"ас 
перебу"urrЪ 

"u 
по.uдu*, визначених упунктах 1 - 10 частини першоТ статгi 2 ЗаконУ УкраТни "Про очищен}UI влади", вiдповiдае наявнiй

податковiй iнформацiт про доходи, отриманi Гурiн в.в. i. законних джерел.
за результатами додатковот проведеноi перевiрки з урахуванням письмового поясненrul та

копiею пiдтверджуючих документiв встановлено достовiрнiсть-вiдомостей, визначених пунктом 2
частинИ п'ятоТ cTaTTi 5 Закону, вказаних Гурiн В.В.у,ЩекларацiТ.

В единому державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраiЪи <Про
очищення влади)) iнформацiя стосовно Гурiн В*Ч, вiло,утня.

За результатами проведеноТ
заборони, передбаченi частинами
влади".

Начальник вiддiлу
управлiння персоналом

, що до Гурiн В.В. не
i 1 Закону Украiни

застосовуються
"Про очищення

реестрацiйний номер облiковоi картки платника подагкiв, мiiце npo*"r-*r",

iPP,6i,ъi -ъ**

T*P']I1,"

А. Хорева

Гурш BiKTopii Вiктооiвни. _


