Додаток
(

в релакuiт постано ви каб i неry
вiд 25 березня 20l5 р. Je l67)

#"-*fr i

5
\:,,cpaT н и

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украihи "Про очиIцення влади"

Вiдповiдно до пунктiв | | 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про
очищення влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей lllодr.r
застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTT,i l 1акон1,
Украiни "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабiнегу MiHicTpiB УкраТни
16 жовтня 2014 р.

"ц
Управлiнням

М

563,

экитлово-комунального господарства Рчбiхсанськоi MicbKoi радц

_(наймену вання ор гаrtу державноi влади / ор гану мiсцевого

GaJ\.roBp

ядування, в якому займас посаду

луганськоi областi

(пр етенду е на зайня,гтя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосувulння заборон, передбачени.х
частинап,lи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищенlIя влади". ш{()л(t
Лiманова Леся ГенпадiiЪна,
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

13 квiтпя 1982 poKv. село Новоолександрiвка Бiловодського районч Лr,ганськоi

областi

дата та мlсце народження,

ЕК 873758 Станичшо-Лчганським РВ ГУМВС Укпаiни в Лчганськiй

об.цаq:гr,

14.04.2009
серiя та номер паспорта громадянина Украiни, ким i колц виданий,
3005314422
облiковоi картки платника подагкiв
номер
реестрачiйний

мlсце проживilкня,
головний спецiалiст вiддilry бчдiвництва чправлiпня житлово-комvнаLlьнgцl
господдрства Рчбiжанськоi Micbkoi ради
посада на час застосування пOложень Закону Украiни "Про очищення влади'О.;
.щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про гrроведення
перевiрки, передбаченоi ЗаконОм УкраiнИ "Про очищення влади", декларацii lrpcr майн{l,

доходи, витрати
локрtентiв:

i

зобов'язання фiнансового характеру за 2016 piK,
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Запити про надання вiдомостей щодо
лiманова Леся Геннадiiъна
(прiзвише та iнiцiали особи)
надсилtшися до Рчбiжанськоi об'еднаноiд'ержавнот податковоi iнспекцii Головrlогсr
чправлiння ДФс ч Лчганськоi областi. до слчжби безпеки Украi'нп
( найменування
органiв перевiрки)

За

результатами розгляду запитiв Рyбiжанська об'сднана деDжавна
iнспекцiя Головного чправлiння ДФС ч Лчганськоi областi __

пt1,Iаr

кова

1найменування органiв перевiрки)
повiдомила:

ЛIМАНОВА Л,Г, у декларачiТ про майно, доходи, витрати i

зобов'я,lа|{ня

фiнансового характеру за минулий piK вказано лостовiрнi вiдомостi щодо наявнriс,t i
майна (майнових прав), набутого (набlтих) ЛIМАНОВОЮ Л.Г. за час перебуваtrвя
на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни ,,ГIр<r

очищення влади", якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про MaiiHtr
(майновi права) ЛIМАНОВОi Л.Г,. BapTicTb майна (майнових прав), вказаног()
ЛIМАНОВОЮ Л.Г. у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язаlrня
фiнансового характеру за минулий piK набутого (набутих) ЛIМАНОВОЮ .В. за час
перебувшrня на посадtlх, визначених у пунктах 1-10 частини першоТ статгi 2 Заксlну
Украiпи кПро очищення влади)) вiдповiдае наявнiй податковiй iнформашii' tlprl
доходи, отриманi ЛIМАНОВОК) Л.Г. iз законних джерел.
Украi'ни

За результатами розгляду запитiв Слчжба безпеки

повiдомила:

Буль якi вiдомостi щодо ЛIМАНОВА Л.Г. в Службi безпеки Украiни

цJ9]]ш

За результатами проведеноТ пеРевiрки встановлено, що до

лiманова Леся Геннадiiвна
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)
не застосовуються заборони, передбаченi частиною _третьою,_четве ртою
(не засто совуються/застосовуються)

статгi

l

(тр стьою/чствер тою)

Закону УкраТни "Про очище ння влади"

(у р азi застосу вання забор они
з{вначаеться кр итер iй, на пiдставi якого застосову сться забор она)
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