
23.11.2016
ДОВІДКА 

про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України 
“Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 зазначеного Закону України «Про очищення влади» затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563

Головного територіального управління юстиції у місті Києві. 01001. м. Київ,
провулок Музейний 2-Д 

(найменування органу державної влади/ органу місцевого самоврядування, поштова адреса)
Проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону України «Про очищення влади», щодо
Полякової Владислави Олександрівни

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

року народження.

паспорт
дата та місце народження, 

. виданий ________

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

місце роботи,
начальник відділу-державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного
управління юстиції у м. Києві

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”
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 2013 рік, а також інших
документів

Запити про надання відомостей щодо Полякової Владислави Олександрівни надсилалися до Державної 
податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві
За результатами розгляду запитів: Державна податкова інспекція у Шевченківському районі ГУ ДФС 
у м. Києві
Повідомила: «За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Полякової В.О. та підтвердних документів встановлено, що у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна (майнових праві набутого (набутих4) Поляковою В.О. за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення 
влади», які відповідають - наявній податковій інформації про майно (майнові права) 
Полякової В.О.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Полякової 
В.О. та підтвердних документів також встановлено, що вартість майна (майнових праві 
вказаного Поляковою В.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік, набутого Поляковою В.О. за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1-10 частини першої.статті 2 Закону України «Про очищення влади», 
відповідає наявній податковій інформації іііЗб доходи. отримані Поляковою В.О. із законних

За- рруль^а'і^и лта^еден0ї; йбревірір всі^йрвлено, що до Полякової Владислави 
Олександрівшьве застосовуються Заборони, передбачені частиною третьою і четвертою 
статті 1 ЗІк^,.УкМни/<<Про очцщ ^ядоади»-^ ' ] * > ,:/

Н.В. Бондарчук


