Додаток 5
до Порядку
(в релакчiТ постанови Itабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 25 березня 2015 р. Jф 167)

довIдI(A

про результати перевiрки, передбаченоТ
Законом УкраТни "Про очиrцення влади"

l

i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення влади" та
Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
пaр"лбuче"их частинами третьою i четвертою статгi Закону УкраТни "Про очищення влади",
затвердженого постановою КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд l б жовтня 20l4 р. Ns 56з,
мання

Вiдповiдно до пунктiв

l

ЛуганськоТобласноТдер_жавцаrзд]иi"н.iсJр"ацiТ

(найменування органу державноТ влади / органу мiсчевого самоврядування, в якому займаС посzulУ

Головного спецiагliста вiддiлу проекryвання та цiноутво,рення
(претенлус на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
*про очищення влади", щодо
частинами третьою i четвертоюттаттi l Ъкону Ухрар
(прiзвише, iм'я та по батьковi особи,
дата та мiсце народження,

серiя та номер паспорта громадяtlина Укратни. ким i коли виланий.

з102з09422
реестрачiйний номер облiковоТ картки платника податкlв,
мiсце проживання,

ЛуганськоТ обласноi державноТ адм

i

н

iстоацiТ
мiсче роботи,

проведеннЯ перевiркИ подавалисЯ копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
пaр"дбч.r""оi: Законом УкраТни "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зоЬов'язання фiнансового характеру за 20l8 piK, а також iнших документiв: копiя cTopiHoK
паýцорry. коJiя РНОК_ПП. копiя трудQвоТ кция<ýа

!лЯ

(зазначаються за наявностi

Запити про надання вiдомостей щодо
надсилалися

до

)

Голод А.В.

(прiзвише та iнiчiали особи)

Год_а_вд_ад9_улраддiння ffФ_ý_.у_ДУ_rа"цС_цКt.й,."SбД"аеJr_(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляДу запиту Головне управлiння ДФС у Луганськiй областi повiдомило:
перевiркою- встановлено, Що Голод Г.в. у .щекларачiт про майно, доходи, витрати i зобов'язання
на посаду, визначених у пунктах l
фiнансЬвого характеру за 20l8 piK, складеноТ як кандидатом

-l0

першоi'"rчЙ 2 Закону УкраТни "Про очищення влади", вказано не достовiрнi вiдомостi
"uarr""
щодо nurunocTi майна (майнових прав), якi не вiдповiдають наявнiй податковiй iнформаuiТ про
майно (майновi права) Голод Г.В.

вiдомостi щодо будинку, як мiсця
Так, У позицiТ 24 розлiлУ III .ЩекларацiТ не вiдображено
jгiдно з письмовим поясненням Голод Г,В, вiдомостi про цей об'ект
реестраuiТ мiсця прож"uч"пr.
е членом сiм'i
у Декларачiт, оскiльки власником булинку
нерухомого майна
"iдоорч*ено
".
лейаранта - Кандаурова Т.В. (маlи лекларанта),
вiдомостi щодо квартири,
Також, у позичii 25 розлiлу III .ЩекларацiТ не вiдображено
зазначено у позичiТ 2 розлiлу l .Щекларачii,
iнформаuiю про яку, як мiсцЁ фактичного проживання
про цей об'екг нерухомого майна
Згiдно . nraoro""* поraп.пЪ", Гоrrод Г.В. вiдомостi
власником будинку с членом ciM'T дек,гIаранта вiдображено у no."uii 3l ЩекларачiТ, оскiльки
Голод Щ.В. (чоловiк декларанта),
(майнових прав), вкtваного Голод Г,В, у
Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна
piK, набутого
витрати i.обЁ"'".u"ня фiнансового характеру за 20l8
.ЩекларачiI npo,'чИ"о, оо*оо",
пунктах l -l0 частини першоТ статгi 2 Закону
Голод Г.В. як кандидатом на посаду, визначену у
податковiй iнформачiТ про доходи, отриманi
УкраТнИ ''Про очиЩЬп"" unuo"", вiдповiДас наявнiйr
Голод Г.В. iз законних джерел,
Голод Г,В, та пiдтвердних
Результат перевiрки: з урахуванням письмових пояснень
визначених rryнктом 2 частини п'ятоi Закону,
документiв u"rчпоuп""Ё до.rоuiрпiсiь вiдомостей,
вказаних Голод Г.В. у.ЩеклараuiТ
за результатами проведенот перевiрки встановлено, що до
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не застосовуються заборони, передбаченi

(не

застосовуютьсяiзастосовуються)

cTaTTi

l

частиною

третьою/четвертою
(третьою/четВертою)

Закону УкраТни "Про очищення влади",

Начальник управлiння розвитку та утримання
мережi автомобiльних дорiг областi
ЛуганськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ

Артем АРАПОВ

