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про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраТни'ОПро 0чищення влади"

Головним управлiнням МВС Украiни у Луганськiй областi вiдповiдно до
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застссування
заборон, передбачених Законом Украiни ,,Гфо очищення владиО',
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2аШ
року NЬ 563, проведено шеревiрку стосовно Левч€ýка Соргiя Вiкторовичао
03 листопада |969 року народження, iнспектора вiддiлу органiзацii дорожнього
руху та нагляду за станом дорiг управлiння .Щержавноi автомобiльноi iнспекцii
Головного упррlriння МРС УкраiЪи у Луганоъкiй областi.

Установлено, що Левченко С.В. у перiол з 22 лютого 2010 року по
22 лютого 2014 року перебував на пOсадах заступника командира
Антрацитiвськоi роти дорожньо-патрульноi с.гryжби (для обслуговування дорiг
державного значення) м. Антрацит (пiдпорядксваног0 УДАI) ГУМВС УкраiЪи
в Лугаксъкiй областi, старшого iнженер-програмiста вiддi.гry упровадження та
експлуатацii автоматизованоi системи управлiння дорожнiм рухом управлiння
,Щерхавноi автомобiлъноТ iнспекцii УМВС УкраiЪи в Лугансъкiй областi,
iнслектора вiддiлу органiзацii дорожнього руху та нагляду за станом лорiг
управлiння .Щержавноi автомобiльноi' iнспекцii УМВС Украiни в Луганськiй
областi, iнспектора вiддiлу оргаrriзацii дорожнього p)D{y та нагJuIду за станом
дорiг управлiння .Щержавноi автомобiлъноТ iнспекцii ГУМВС Украiни в
лугавськiй областi, у зв'язку з чим на нього не поширюеться заборона,
передбачена частинами 1 та ? cTaTTi 3 Закону Украiни ,,Про очищення влади".

Iнформацii щодо здiйснеухня Левченком С.В. заходiв, передбачених
пунктами 9, 10, 1 1 частини другоi та частиною третьою cTaTTi 3 Закону Украiни
,rПро очищеккrI вfiади", за результатами перевiрки не виявлено.

Згiдно iз витягом з единого державного ресстру осiбо щодо яких
застосованс положення Закону Украiни ,,Про очищеншI влади", наданим
MiHicTepcTBoM юстицii Украiни, iнформацiя щодо Левченка С.В. вiдсутня.

Службою безпеки Украiни в результатi перевiрки нмвних вiдомостей
щOдо заборон, якi мOжугь бути застосованi до осiб, якi бупи штатними
працiвниками чи негласними агентами в КДF СРСР, КДtБ УРСР, КЩБ iнших
союзних ресгryблiк колишнього СРСР, Головному розвiдуваJIьнOму управлiннi
MiHicTepcTBa оборони СРСР, закiнчили вищi навчмьнi заклади КДБ СРСР
стосовно Левченка С.В. не виявлено (лист СБУ вiд 28.10.2015 },ib 24lл-б4350).

Вiдповiдно до висновку про результати перевiрки достовiрностi
вiдомостей ДГII у Жовтневому районi м, Луганська ГоловнOго угrравлiння ЩФС
у Луганськiй областi вiд 04.11.2а$ J',{s 715l12-34-17-a2 Левченком С,В. у
декларацii rро майно, доходи, витржи i зобовОязаý}uI фiнансовогс карактёру за
20|4 piK указано дсстовiрнi вiдомостi щод0 ,наявностi yar1a (майнових прав),
набутого ним за час перебування на осадаfl..ф4нуддх}iЙктах 1-10 частини
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ýершоi статгi 2 Закону Украiни "Про очипIення влади'О, якi вiдповiдають

наявнiй податковiй iнформацii,rро майно (майновi права) левченка с,в.
установлено таксж, що вартiстъ майна (майнових прав), ука3аного

(вказаних) Левченком с.в. у декларацiТ про майно, доходи, витрчи i

зобов'язанкя фiнансового характеру эаlаШрiк, набутого (набутих) ocTaHHiM за

час перебуваЕня на поýадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2

За*ону VкрЫни ооПро очищеЕIuI вп&ди'i, вiдповiдаq нмвнiй податковiй

iнформачii про доходи, отриманi Левченком С.В. iз законних джерел.

Iншi заборони, перЁдбаченi Законом Украiни "Про очищення влади", на

вказану посадову особу Ее поширюються.
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Заступкпк начальника ГУМВС
УкраТни у Луганськiй областi
полковник мiлiцii

,-. 9а.11.2015
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