
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, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від і 6 жовтня 2014 р. №563,
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Голосіівської

(найменування орга

проведено перев 
передбачених ч; 
очищення влад®

районної в місті Києві державної адміністрації
у державної влади/оргапу місцевого самоврядування, в якому займає посаду 

(претендує на зайняття посади) особа) 
ірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

астинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
», щодо

Кобзарьової Альбіни Анатоліївни 
(прізвище, ім’я, по батькові особи

дата та місце народження

седія та номер паспорта громадянина України, килі і коди виданий

реєстраційний помер облікової карп ки платника податків

місце проживання
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Голосіівської 

районної в місті Києві державної адміністрації
місце роботи

головний спеціаліст відділу туризму та охорони культурної спадщини
посада іф час застосування положення 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 2014 рік, а 
також копії трудової книжки, паспорта громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо Кобзарьової А.А. надсилалися до 
ЦБД ДРФО за формою 1 ДФ «Про суму виплачених доходів і утриманих з них 
податків фізичних осіб», Державного агентства земельних ресурсів України, 
Регіонального Сервісного центру МВС України у Київській області, Державної 
інспекції України з безпеки па морському та річковому транспорті, 
Національної |<омісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної 
авіаційної служби України.

Державнсію інспекцією України з безпеки на морському та річковому 
транспорті та Державним агентством земельних ресурсів України інформація 
не надана . За результатами розгляду запитів Бориспільська ОДПІ ГУ ДФС у 
Київській області зазначила, що у декларації про майно, доходи, витрати і



зобов’язання фі 
доходи, майно ( 
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иансового характеру інформація про вказані Кобзарьовою А.А. 
майнові права) відповідає наявній податковій інформації, 

и зміни до Порядку проведення перевірки достовірності 
о застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

1 Закону України «Про очищення влади», внесених 
інету Міністрів України від 25.03.2015 №167, та відповідно до 
вій книжці і матеріалів особової справи, встановлено, що 

не займала посади в органах внутрішніх справ, прокуратури 
ми в період, що підлягає перевірці. Крім того, згідно з витягом з 
ного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону 

очищення влади», отриманого з офіційного веб-сайту 
ітиції України, за вказаними параметрами пошуку інформація 
ої А.А. відсутня,
атами проведеної перевірки встановлено, що до Кобзарьової 
пївни не застосовуються заборони, передбачені частиною 
ою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

Начальник управління культури, 
туризму та охорони культурної 
спадщини
(найменування посади керівника відповідального 
структурного підрозЦілу органу державної 
влади/органу місце® іго самоврядування)


