
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 25 березня 20l5 р. Nэ l67)

довIдкА
про результатп перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи "Про очищення владп"

Вiдповiдно ло пlтlюiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закопу Украiни "Про
очищення влади" та Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону
Украiни "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд lб жовтня 20l4 р. Nэ 563,
УпDавлiнвям житлово-комyнальпого господаDства Рyбiжанськоi MicbKoi ради
_(наймену вацня ор гану дсржавпоi влади / ор гану мiсцевого с8мовр ядування, в якому займа€ посаду

дуrацсцщqi!бддýц
(пр етенду е на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влади", щодо

Левченко Вiри Iванiвни,
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

22 беrrезня l986рокч. MicTo Шелiхов IrrKyTcbKoi областi. Росiя
лата 7а Micue народження.

ЕН 641457 Артемiвським РВ ЛВУМВС УкраiЪи в Луганськiй областi. 23.04.2008
серiя та номер паспорта громадянина Украiни, ким i коли виданий,

з|49222569
реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв

вул. Ленiна бу
мiсце проживання,

поовiдний спецiалiст вiддiлy бчдiвництва чправлiння rкитлово-комчнального
господаоства Рчбiжанськоi Micbkoi ради

посада яа час застосування положень Закону Украiни "Про очищення влади")

.Щля проведення перевiрки подавfuтися копii заяви особи про проведення
перевiрки, передбаченоi Законом Украihи "Про очищення влади", декларацii про майно,
доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, а також iнших
документiв:
Копiя паспорта та картки платника податкiв] запит пrrо наданяя iнфоDмацii з
€диного депжавного реестрч осiб. щодо яких застосовано положе ння Законч Украiни
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Левченко Bipa Iванiвпа
(прiзвище та iнiцiали особи.)

(найменування органiв перевiрки)

надсилалися до

За результатами

(найменування органiв перевiрки)
повlдомила:

лЕвчЕнкО B.I. у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансовогоХаРаКТеРУ За МИНУЛИЙ piK вказаво лостовiрнi вiдомостi щодо "*urЪ".i майна(майнових прав), набутого (набутих) лЕвчвнкО B.L, за 
"u" n.p"Oy*"""--nu

посадах, визначених у пунктах. 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Закону Укjаiни,,Проочищення влади", якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформаuii ;р" ;;;"(майновi права) ЛЕВЧЕнко B.I. BapTicTb майна (майнов"* np*), ;;*;"ЛЕВЧЕнко B.I. у декларачii про майно, доходи, витрати i зобов'"зан"я fri;;;;;;"характеру за минулий piK набJтого (набутих) лЕвчЕнкО B.I. за час п"рЁбу"ч"п" nuпосадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни кПро
очищення влади> вiдповiдас нмвнiй податковiй iнформацii про доходи, оrрr"uъiЛЕВЧЕНКО B.I. iз законних джерел.

ъ результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
левченко Вiпи Iванiвпи
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)
не застосовуються заборони, передбаченi частиною _третьою,_четве ртою(не засто_сов).ються/застосовуються) (Ф отьою/чgтвер тою)
cTaTTi l Закону УкраiЪи ..Про очище ння влади''

(у р азi застосу ванЕя забор они

зазirачаеться кр итер iЛ, 
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