
Додаток 5 
до Порядку 
(в редакцп постанови 
Кабшету Мшютр1в УкраУни 
вщ 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВ1ДКА 
про результата перев1рки, передбаченоУ 
Законом УкраУни “Про очищения влади”

Вщповщно до пункпв 1 1 2 частини и’ятоТ статп 5 Закону Украши “Про 
очищения влади” та Порядку проведения перев1рки достов1рност1 вщомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою 1 четвертою статп 1 
Закону Украши “Про очищения влади”, затвердженого постановою Кабшету 
Мш1стр1в Украши вщ 16 жовтня 2014 р. № 563, Фшансовим управлшням 
СвятошинськоУ районноГ в мют1 Киев1 державноУ адмшютращУ проведено перев1рку 
достов1рност1 в1Домостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою 1 четвертою статп 1 Закону УкраГни “Про очищения влади”, щодо

_______________________ Нездимовсько’1 Тетяни 1вашвни,_______________________
(пр1звище, 1м’я, по батьков! особи, дата та мшце народження,

дата та мтсце народження,

сергя та номер паспорта громадянина Украши, ким 1 коли виданий,

реестоашйний номер обл!ково1 картки платник!в податк1в,

м1сие проживания

Ф1нансове управл1ння Святошинсько'1 районно'1 в М1СТ1 Киев! державно'1
адмшютращТ

м1сце робота

________ Заступник начальника вщщлу ф1нансування бюджетних програм________
посада на час застосування положень Закону УкраУни “Про очищения влади

Для проведения перев1рки подавалися копи заяви особи про проведения перев1рки, 
передбаченоТ Законом УкраУни “Про очищения влади”, паспорта громадянина 
УкраУни, декларащ'У про майно, доходи, витрати 1 зобов’язання ф1нансового 
характеру за 2014 р к , документа, що пщгверджуе реестрацто у Державному 
реестр1 ф1зичних ос1б -  платниюв податк1в, трудово'У книжки.

Запити про надання ведомостей щодо НездимовськоУ Т. I. надсилалися до 
Служби безпеки УкраУни, ДП1 у Святошинському район! ГУ ДФС у м. Киевь

За результатами розгляду запит1в Служба безпеки УкраУни, ДП1 у 
Святошинському район! ГУ ДФС у м. Киев! повщомили:



Служба безпеки Украши повщомила, що в результат! перев1рки наявних 
матер1ал1в вщсутш будь-яю вщомост1 щодо Нездимовсько'1 Т. I.

ДП1 у Святошинському райош ГУ ДФС у м. Киев1 повщомила, що у 
деклараци про майно, доходи, витрати 1 зобов’язання фшансового характеру за 
2014 р1к НездимовськоУ Т. I. вказано достов1рш в1Домост1 щодо наявност1 майна 
(майнових прав), яю в1дпов1дають наявн1Й податковш 1нформаци про майно 
(майнов1 права), а також, що вартють майна (майнових прав), вказаного в 
деклараци вщповщае наявнш податков1й 1нформацн про доходи, отримаш 
Нездимовською Т. 1 .13 законних джерел.

В Сдиному державному реестр1 ос1б, щодо яких застосовано положения 
Закону Украши «Про очищения влади» шформащя стосовно Нездимовсько1 Т. I. 
вщеутня.

За результатами проведено'1 перев1рки встановлено, що до НездимовськоТ Т. I. 
не застосовуються заборони, передбачеш частинами третьою та четвертою стати 1 
Закону Украши «Про очищения влади».


