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04 грудня 2015 року
ДОВ1ДКА
про результати перев1рки, передбаченоТ
Законом Укра'ши “Про очищения влади”
Вщповщно до пушспв 1 i 2 частини п’ятоУ стагп 5 Закону Укра'ши “Про
очищения влади” та Порядку проведения перев1рки достов1рносн ведомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
стагп 1 Закону Укра'ши “Про очищения влади”, затвердженого постановою
Кабшету MimcTpiB Укра'ши вщ
16 жовтня 2014 р. № 563,
________________________T ypK iB C bK oio районною радою_____________________
(найменування органу дсржавноУ влади / органу мюцевого самоврядування, в якому займае посаду

_________________________ Льв1всько1 облает!___________________________
(претендуе на зайняття посади) особа)

проведено перев1рку достов1рносп ведомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою стагп 1 Закону Укра'ши “Про
очищения влади”, щодо
Шевчука Володимира Володимировича
(пр1звшце, 1м’я та по баты«ш особи,

27.05.1972 р.н., м.Турка, Турювського району , Льв1всько1 област1
дата та мюце народження,

cepifl та номер паспорта громадянина УкраУни, ким i коли виданий,
реестрацшний номер обл1ковоУ картки платника податмв,
мюце проживания,

Турк1вська районна рада Льв1всько‘1 област1
мюце робота,

консультант голови районноУ ради з пнтань планування сощальноеконом1чного розвитку територй*
посада на час застосування положень Закону Укра'ши “Про очищения влади”)

Для проведения перев1рки подавалися копи заяви особи про проведения
перев1рки, передбачено '1 Законом Укра'ши “Про очищения влади”, декларащ '1
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK,
а також шших докумешчв: к о т я трудовоУ книжки, к о т я паспорта
громадянина Укра'ши

Запити про надання ведомостей щодо
Шевчука Володимира Володимировича
(прпвище та шпиали особи)

надсилалися до:
Самб 1рсько 1 об’сднано! державно! податковоУ шспекцп головного
управлшня ДФС у Льв1вськш обласи
Служби безпеки Укра'ши
(найменування оргашв перев!рки)

За результатами розгляду запипв
Самб1рська об’еднана державна податкова шспекщя головного
управлшня ДФС у Льв 1вськш облает!
(найменування оргашв перев!рки)

поведомила:
«За результатами проведено!’ перев1рки з урахуванням письмових пояснень та
пщтвердних документов встановлено, що Шевчук В.В. у декларащ!' про
майно, доходи, витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK
вказав достов1рш ведомое^, щодо наявносп майна (майнових прав), набутого
(набутих) Шевчуком В.В. за час перебування на посадах визначених у
пунктах 1-10 частини першо!' стагп 2 Закону Укра'ши «Про очищения влади»,
яю вщповедають наявнш податковш шформацп про майно (майнов1 права)
Шевчука В.В.
За результатами проведено '1 перев1рки з урахуванням письмових пояснень та
педтвердних документе також встановлено, що вартють майна (майнових
прав) вказаного (вказаних) Шевчуком В.В. у декларащ!' про майно, доходи,
витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK, набутого (набутих)
Шевчуком В.В. за час перебування на посадах визначених у пунктах 1-10
частини першо!' стагп 2 Закону Укра'ши «Про очищения влади», ведповедае
наявшй податковш шформацп' про доходи, отримаш Шевчуком В.В. i3
законних джерел».
Служба безпеки Укра’ш и
(найменування орган iв перев1рки)

поведомила:
« в Служб! безпеки Укра'ши в результат! перев1рки наявних матер1ал1в
ведсутш будь яю вщомост1 щодо зазначено!' особи».
За результатами проведено!' перев1рки встановлено, що до
Шевчука Володимира Володимировйча
(пр1звище, iM’Hта по батьков1 особи) /

не застосовуються заборони, передбачен]И5ш щ ш о 1$/ третьою та четвертою
стати 1 Закону Укра'ши “Про очищення'влади”. > ч
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