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довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраТни "Про очищення влади"

Головним управлiнням МВС УкраТни у Луганськiй областi вiдповiдно до
порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених Законом Украiни ,,Про очищення влади",
затвердженого tIостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l б жовтня 2014
Чумака Дндрiя Миколайовича,
року' N9 563, проведено перевiрку стосовно
1969 року народ}кеннJI, начсLльник вiддiлення ,.Щержавноi
Ь7
".pnr"
автомоъiльноi iнспекцiт з обслуговування Рубiжне (м. Рубiжне) гумвс
Украiни у Луганськiй областi.
Установлено, що Чумак д.м. у перiод з 22 лютого 2010 року по
22 лютого 2014 року перебував на посадах iнженера вiддiлу упровадження та
експлуатацii автоматизованоТ системи управлiння дорожнiм рухом управлiння
областi,
[ержавноi автомобiльноi iнспекцii гумвС Украiни в Луганськiй
iнспектора групи профiлактичноi роботи вiддiлення .щержавнот автомобiльнот
iнспекцiт , об.пу.о"у""r"" м. Краснодон та автоМобiЛЬНО-ТеХНiЧНОТ iНСПеКЦii
(пiдгrоряпкованого удАI) умвС Украiни в Луганськiй областi, заступника
,u"*i""Ka вiддiлення ЩержавноТ автомобiльноТ iнспекцii З ОбСЛУГОВУВаННЯ М.
стаханов та автомобiльно-технiчноi iнспекцiт (пiдпорялкованого удАI) умвс
украiни В Луганськiй областi, iнспектора-чергового черговот частини
батальйону дорожньо-патрульнот служби з обслуговування дорiг державного
значення (пiдпоряДкqваногО удАI) YI\4BC Украiни в Луганськiй областi,
начаJIьника вiддiлення .щержавнот автомобiльноi iнспекцiт Станичнолуганського районного вiддiлу умвс Украiни в Луганськiй областi,

nu"-r""*u вiддiлення

,,ЩержавноТ

автомобiльноi iНСПеКЦii

СТаНИЧНО-

Луганського районного вiддiлу гумвС Украiни у Луганськiй областi, у зв'язку
3
з чим на нього не поширюеться заборона, передбачена частинами 1 та 2 статгi
Закону Украiни ,,Про очищення влади".
iнформачiТ щодо здiйснення Чумаком А.м. заходiв, передбачених
пунктамИ Ф, l0, 1 1 частиНи другоТ та частиНою третьою cTaTTi З Закону УкраТни
,,про очищення влади", за результатами перевiрки не виявлено.
згiдно iз витягом з единого державного рееатру осiб, щодо яких
застосовано положення Закону Украiни оопро очищення влади"о наданим
lv{iHicTepcTBoм юстицiТ Украiни, iнформаuiя щодо Чумака д.м, вiдсутня,
службою безпеки Украiни в результатi перевiрки наявних вiдомостей
щодо заборон, якi можуть бути застосованi до осiб, якi були штатними

прашiвниками чи негласними агентами в кдБ срСр, кдБ урср, К.ЩБ iнших
.о*.""* республiк колишнього СРСР, Головному розвiдувальному управлiннi
\IiHicTepcTBa оборони СРСР, закiнчили вищi навчальнi заклади КЩБ срср
.rо.о"rЬ Чумака А.м. не виявлено (лист СБУ вiд 28.10.2015 Ng 24l164427).

JФ
Вiдповiдно до висновку про результати перевiрки достовiрностi
вiдомостей дШ у Жовтневому районi м. Луганська Головного управлiння ДФС
у Луганськiй областi вiд 30.10.2015 м 728ll2-|4-|7-02l4o Чумаком д.М. у

декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за
2014 piK указано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав),
набутого ним за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10

частини першоi статгi 2 ЗаконУ УкраТни .'Про очищення влади'', якi
вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права)
Чумака А.М.
Установлено також, що BapTicTb майна (майнових прав), указаного
(вказаних) Чумаком А.М. у декларацiТ про майно, доходи, витрати i

зобов'язання фiнансового характеру за2014 piK, набутого (набутих) ocTaHHiM за
час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоiстаттi 2

Закону УкраiЪи "Про очищення влади", вiдповiдае наявнiй податковiй
iнформаuii про доходи, отриманi Чумаком А.м. iз законних джерел.
Iншi заборони, передбаченi Законом Украiни "Про очищення влади", на

вказану посадову особу не поширюються.
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