Додаток 5
(в редакцiТ постанови
Порялку
ло
Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiл 25 березня 20l5 р.

.},Iэ

|67)

довlдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Закоllопr Украillи "Про очишtеlIня влади'l

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни ,,Про
очищення влади " та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостеЙ
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
cTaTTi l Закону Украiни "Про очищеrtня влади", затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 20l4 року Ns56З, з урахуванням змiн
до Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами TpeTbolo i четвертоlо статгi 1 Закону Украiни
''Про очилtення влади", внесених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл
25 березня 2015 року N_:l67 Печерськоtо рпйоttноtо в Micmi KueBi depxcaBttoto

аd,ttiнiсmрацiею проведено перевiрку лостовiрностi вiдомостей щодо

.ч.rо.уuйп" заборон, передбачених частинами TpeTbolo i четвертоtо с,гаттi

l

Закону Украiни "Про очищення влади", tцодо
Тар гонiЙ Валентини Василiвни,
(прiзвице, iv'я та по батьковi особи.
,laтa та м|сце llаро]DксIlllя

серiя,rа омер паспорlа lpovarulIlllia yKpaiпll. ким | ко,lи ви,,lа|lи il
пода,|,кlв,
рсссц)ацiй|lшrj llQмep об]Iiковоi кар,|,ки п-,lатllика

IlIclle прожllваllllя

Печерс ька районна в MicTi Киевi дер жавна адмirлiстрацiя

стар шого lнспектор а вlддlлу контр олю за благоу стро€м
па час :]астосувалllя поlожеиь Закопу Украillи "I Ipo очиulеIlllя

Bxillи"

подаваJlи ся копii заяви Таргонiй В.В. про
влади",
проведення перевlрки, передбаченоi Законо м Украiни "Про очищення
плат}Iика
cтopiнoк паспорта громадянина Украiни, картки фiзичноi особи
податкiв, декларацii про маЙно, доходи' витрати i зобов'язання фiнансового
СССР
характеру за 20lб piK, труловоi книжки, довiдки MiHicTepcTBa оборони

!ля провелення перевlрки

вiд 09.05.1989.

вiдповiдно до записiв у труловiй книжцi та матерiалiв особовоi справи
ТаргонiЙ В.В. у перiол, що пiдлЙе перевiрчi, на посадах в органах внутрiшнiх
суддi
спра", iнших правоохоронних органах, органах прокуратури та на посалi
rIe працtовала.

ЗапитипронаДаннявiДомостейЩодоТаргонiйВ.В.наДсил€LписяДо

Головного управлiння ДФС у м. Киевi, Служби безпеки Украiни,
- За результатами ро;яду запиту Головне управлiння ДФС у м, Кисвi
витрати i
по"iдомила, що Тар.онЙ В.В. У декларачiТ про майно, доходи,.
вiдомостi
зобов'язання фiнансового *upunr.py за 20lб pik вказано достовiрнi
(набутих) Таргонiй В,В, за час
щодо наявносii майна (майнових прав), набутого

cTaTTi 2
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоi
За*опу Украiни "Про очищення влади", якi вiдповiдаlоть наявнiй податковiй
iнформачiii про майно (майновi права) Таргонiй В,В, i BapTicTb майна
про майно,
1маИновrх прав), вказаного (вказаних) Таргонiй В.В. у лекларачii
доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20lб piK, набутого
(набутих) Таргонiй В.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах l10 частини першоi статгi 2 закону украiни "про очищення влади", вiдповiдас
наявнiй податковiй iнформачiI про доходи, отриманi Таргонiй В.в. iз закоllllих
джерел.
- За результатами розгляду запиту Служба безпеки Украiни повiдомила,
що в результатi перевiрки наявIlих матерiалiв вiлсутпi буль-якi вiдомостi щодо
Таргонiй В.В.
Вiдповiдно до п. 14 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня
20l5 року Ns167, за вказаними параметрами пошуку в елиному державному
peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону Украiни "Про очищення
влали" iнформацiя щодо Таргонiй В.В. вiлсутllя.
За результатами проведеноi перевiрки щодо Таргонiй Валентини
Василiвни не застосовуються заборони, передбаченi частинами TpeTboro i
четвертоtо статгi l Закону Украiни "Про очищення владиll.

Заступник керiвника апарату начальник вiддiлу управлiння персоналом
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