
Додаток 5
до Порядку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади» (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 03.2015 р. №  ]67)

ДОВІДКА  
про результати перевірки, передбаченої 

Законом України “Про очищення влади”

Відповідне! до пунктів 1 і 2 частини п ятої статті 5 Закону України "Про очищення 
влади та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади” , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 р. № 563,

____  . М ІШ ш ана Щ  управлінні Д ер ж гео к а д а ст о у  у В олинській  о б л а с т і ___________________
(найменування органу державної нлади / органу місцевого самоврядування, в якомч займає посаду

(прегсндус на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “ Про очищення влади” , щодо

______________ ______ _________Г ол ш ісь к о ї М ариш і О л е №с а н д р іин и
(примете. ім'я та ло батькові особи.

дата та місце народження.

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

ре<страшинии номер облікової картки платника податків.

Вдіїс ігрижиолинн.

------  --Головне управління Лержгеокадастру у Волит-ькій області.
НІфїс рабіИ И.

І (1;ЮІ-11 -З.спецшліс г йі.;'и;ру підедугавни_цгва и судах та і мших органах ф[) 11, щ ч ногО V«ра в л і н ня
посада па нас ^асюс> нання положень Закону України "І Іро очищення іп ік и ") ”

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України "Про очищення влади” , декларації про майно, доходи’ 
витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік, а також інших документів:

тепер і л і-ро \ га иі і [ и і ш У п річ вите, ім’я та по батькові, пнзачу паспорта та
(зазначаються за паяшюсіі)

ресстррціГ; документу, що лцр ж щ ж ус реєстрацію у Депжаяіїшп растрі Фізичних 
аі никіті податків: трудової кш іжкн

Запити про надання відомостей щодо Голшіської Марини Олександрівни
(прізвище та .......... . особи)

надсилалися до: Головного управління ДФС у м.Кнсві
(найменування органів пердщ ^)



За результатами розгляду запитів Головне управління ДФС у м.Києві
(найменування органів перевірки)

повідомили:
_  1) у декларації про манію. доході). китрці и. і іооов^лат ія  фін, пікшої р Чііпакш ^Лії
2016 гік вкачано достовірні відомості щодо наявності майї ja (майнових прав), набутого 
у  І абутнхї Гол ішсь колі і М .CJ. ча чиї' перебування на нос адах: визначених у пунктах 1-10 
частини першої статті 2 Закону України <<Про очищення влади», які шдпошдають наявній 
податковій інформації станом на 14.09.2017 року про майно (майнові права) 
Голі і їїської УІ.О.: також встщоалено що вартість майна г.маиінніих прив>. вказаного 
(вказаних) Голияською M.Ü. v декларації про майно, доходи. втрати . і зобов'язання 
фінансового характеру за 2016 рік, набутого (набутих) Голіміською N10. за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах M Ü  часлінн першої статті 2 Закону 
України «Про очищення алади»» Щдповідас наявній податковім інформації станом на 
jJ^[^2ilL7j2yJi> про доходи. t яри мані і о: і \і нськсЖ) М.О. іч чаконни х , їж с рел:

2) згідно інформації з f  .чийого державного регеїул осіб. Шч.чп яких застосовано 
положеним Закону України «Про очищення влади», розміщеної на сайті Міністерства 
юстиції України {http://lusnjation.miniu^Li:ovAia/reL;istei') ча нкачаними пошуковими 
відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення 
Закону України «Про очищення влади» інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
! О J 1НН С ЬКО Ї Марини Олександрі тій

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються_____  заборони, передбачені частиноюзаборони, передбачені частиною третьою або четвертою
( не зас і осовукл ься/ те  і оеов\ кл ься 1

статті 1 Закону України “Про очищення влади”

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Начальник управління персоналом О.З.Пилипчук

Трикуш 
(0332)248 121

22.09.2017 року

http://lusnjation.miniu%5eLi:ovAia/reL;istei'

