,Щодаток 5

до Порядку

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25 березня 2015 р. М 167)

(в редакцii постанови

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
О'Про
Законом' УкраiЪи
очищення влади"

Вiдповiдно до гryнктiв

1

i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами тетьою i четвертою cTaTTi l Закону Украiни "Про очищення влаци",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 201'4 р. Ns 56З,
Управлiння розвитку та утримання мережi автомобiльних дорiг областi
ЛуганськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiT

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого сatl\lоврядування, в якому займае посаду

Головного спецiалiста вiддiлу проектування та цiноутворення
(прегеrцуе на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених'
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодо

I

МАЛЕНЬКОТ ЮлiТ Володимирiвни
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

25 лютого 1985 року. YKpaiira. м. Лисичанськ ЛуганськоТ областi
дата та мiсце народження,

ЕН 543637" Артемiвськцм РВ ЛМУМВС УкраТни

в Лчганськiй областi. 29 листопада 200б р

серiя та номер паспорта громадянина Украiни, ким i коли виданий,
31 10216509

рёсстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв,

YKpaiHa. м. Лисичанськ Лу|анськоТобластi. вул, Севастопiльська. буд. 17. кв.70

Управлiння розвиткч

мlсце проживання,

та утримання мережi

автомобiльних

Луганськоi обласноi державноТ адмi нiстрацiТ

дорiг

областi

мiсце роботи,

.,"..-*

!ря проведення перевiрки подавirлися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраТни "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2018 piK, а також iнших документiв: копiя 1-З. 12-]З
cTopiHoK паспорry. копiя РНОКПП. копiя трудовоТ книжки
(зазначаються за наявностi)

Запити про наданЕя вiдомостей щодо
надсилulлис"

оо

гоr,оu"о.о:ппрu"пiпп"

Малеr-rькоТ [С).В.

дос

у лliJj?,"J"Т.';iuJЁ'пlНiо'оu")

(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запиту Головне управлiння ДФС у Луганськiй областi повiдомило:

у ,ЩекларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2018 piK, складеноi як кандидатом на посаду, визначених у
пунктах l -l0 частини першоТ cTaTTi 2 Закону Украiни "Про очищення влади", вказано достовiрнi
вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацiТ
про майно (майновi права) Маленькоi Ю.В.
Перевiркою встановлено, що Маленькою Ю.В,

Перевiркою також встановлено, що BapTicтb майна (майнових прав), вказаного Маленькою
Ю,В.у ЩекларацiТ про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2018 piK,
набутого Маленькою Ю.В. як кандидатом на посаду, визначену у пунктах 1 -10 частини першоi
cTaTTi 2 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", вiдповiдае наявнiй податковiй iнформачiТ про
доходи, отриманi Маленькою Ю.В. iз законних джерел.
Результат перевiрки: з урахуванням письмових пояснень МаленькоТ Ю.В. та пiдтвердних
документiв встановлено достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятоi Закону,
вкtваних Маленькою Ю.В. у Щекларачii
За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до

МаленькоТ К).В.
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

Не

застосовуються

заборони, передбаченi

(не застосовуються/застосовуються)

частиною

третьою/четвертою
(третьою/чствертою)

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

Начальник управлiння розвитку та утримання
мережi автомобiльних дорiг областi

ЛуганськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацii

Артем АРАПОВ

