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про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни "Про очищення владиr'

ВiдповiдНо до пуfiКтiв 1 i 2 частинП п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення
влади" та ПорядКу проведення пероВiрки досТовiрностi вiдомостей щодо застосуваЕня
заборон, передбачених частИнitildи треТьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни '.Про
очищення влади", затвердженого постttновою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня
2014 р.Nч 563,
Фiнансовим

авлiнням Барвiнкiвськоi районноi державноi

HlcTDaIIl1
a

aaa

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого самоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодь застосування заборон, передбачених

частинtlп,lи третьою i четвертою cTaTTi 1 ЗаконУ Украiни "Про очищення влади",
щЪдо

Щолок (Пiсковсъкоi) AHacTacii Сергiiвни 10 гр}rдня 1983
XapKiBcbKoi областi

poK.''r.

м.Барвiнкове.

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи, дата та мiсце народження, серiя та номер

Баовiнкiвс_ьким_РВ
паспорта громадянина

v

УМВСJкраЪи в

XapKi

,,.Барвiнкове" XapKiBcbKoi областi

краihи, реестраuiйний номер облiковоi картки платника податкiв,

iнансового }.шравлiння Барвiнкiвськоi Dайоннот деDжавноi

проживанIUl, Micue роботи, посада на час застосуваЕня положенIш Закону

мiсце-

1HlcTDat[11

УкраiЪи'.Фо оr"щa"нйлади'')

Щля проведення перевlркИ подавалиСя копii заявИ особИ про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом украiни "про очищення влади", декларацii про майно, доходи)
витрати i зобов'язання фiнансовОго xapuкTepy за2014 piK, копii iнших документiв: паспорта
омадянинаукраiни
овоi книжки. iдентцфiкацiйного кода
(зазначаються за наявностi)

Запити про надання вiдомостей щодо Щолок (Пiсковськоi) А.С.

(прiзвище та iнiцiали особи)

юстицii у Харкiвськiй областi, Реестрацiйноi служби
ГоловногО управлiнНя юстицii у ХаркiвСькiй областi, Барвiнкiвського
рйоr"о.о вiддiлу
внутрiшнiх спрЕlВ ГоловногО управлiнНя МВС УкрiЪи в Харкiвськiй обласii, Iзюмськоi ОДII
гУ дФС у Харкiвськiй областi, прокуратури XapKiBibKoi обпастi, Територiального
правлiння Державноi судовоi адмiнiстрацii ч Харкiвськiй областi
надсилzlJIИся дО ГоловногО управлiнНя

(найменування органiв перевiрки)

За

резулЬтатаN{И розгJUIдУ запитiВ Головне управлiнНя юстицii у Харкiвськiй областi,
реестрацiйна служба Головного управлiння юстицii у Харкiвськiй обласъi, Барвiнкiвський
районниЙ вiддiЛ внутрiшнiх спраВ ГоловногО управлiнНя МВС Укрiни в Харкiвсiкiй областi,
Iзюмська одШ
дФС У ХаркiвськiЙ областi, .rponyparypa XapKiBcbKoi областi,
Територiа_пьне управлiннЯ ,ЩержавнОi судовоi адмiнiстрацii
Харкiвськiй

гУ

у

Повiдомили:
За вказаними пошуковими вiдомостями, iнформацiя на Щолок (ПiсковсьКу) Д.С.
ЯК ДО ОСОбИ щОДо якоi ЗаСтосоВilно положення Закону Украiни <Про очищення влади))
вrдсчтня.

За результатап4и проведеноi перевiрки встЕlновлено,щодо Щолок (Пiсковськоi)

А.С

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не застосовуються заборони, визначенi частиною третьою та четвертою cTaTTi 1 Закону
аiъи "поо очишення вл

у

(у разi застосування за

Начальник фiнан

итерiй, на пiдставi якого застосовуеться заборона)

Чухно

