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Додаток 5
до Порядку (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2015 р. 
№167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

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

Управлінням Держгеокадастру у Первомайському районі Миколаївської області
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

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

_______________________ ДАВИДОВОЇ Наталії Василівни_____ __________________
... (прізвище, ім’я та по батькові особи,

дата та місце народження,

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання.

Управління Держгеокадастру у Первомайському районі Миколаївської області
місце роботи,

^_______головний спеціаліст відділу землеустрою, охорони та ринку земель______
< посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, 
“ ггедбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, 
т'гтрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також інших документів: 
г:ч:я трудової книжки, копія паспорта громадянина України, копія фізичної особи 
платника податків

"взнаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо 

ГЕлалися до

ДАВИДОВОЇ Наталії Василівни
(прізвище та ініціали особи)

ттзомайського відділення Южноукраїнської об’єднаної державної податкової 
: оловного управління ДФС у Миколаївській області;

1 1 і̂ ега.» пНня Держгеокадастру у Первомайському районі Миколаєве

11/3-17- від 19.01.2017



Я ■ і-Ь
За результатами розгляду запиту Первомайське відділення Южноукраїнської 

об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській 
області повідомило наступне.

Відповідно до інформації Первомайського відділення Южноукраїнської 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Миколаївській 
області від 09.12.2016 №4756/10/14-08-13-00 у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Давидової Н.В. вказано достовірні 
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) за час перебування 
на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України „Про 
очищення влади”, які відповідають наявній податковій інформації про майно Давидової 
Н.В.

Вартість майна (майнових прав ), вказаного (вказаних) Давидової Н.В. в декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік за час 
перебування на посадах зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону 
України „Про очищення влади”, майно не набувалось та відповідає наявній податковій 
інформації про доходи. '

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 

________________________ ДАВИДОВОЇ Наталії Ваислівни______________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ве застосовуються заборони, передбачені частиною третьою і четвертою
(не застосовуються/застосовуються) .. (третью/ четвертою)

7ЭТТ1 Закону України “Про очищення влади’
(у разі застосування заборони

зазначається критерій.

м3, начальника Управління Держге> 
Г.ервомайському районі Миколаї:

овується заборона)

О.М. Погорєлова
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