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ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
,ення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою 

нету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563,
авління культури, туризму та охорони культурної спадщини Голосіївської

районної в місті Києві державної адміністрації 
(найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

(претендує на зайня т і  посади) особа)
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», щодо

Кожевнікової Ганни 1 Іавлівпи 
(прізвище, ім'я, гіо батькові особи

дата та місце народження

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

місце проживання
Уп|іавління культури, туризму та охорони культурної спадщини Голосіївської

районної в місті Києві державної адміністрації
місце роботи

головний спеціаліст відділу туризму та охорони культурної спадщини

про
тако

посада на час застосування положення Закону України «І Іро очищення влади»)
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, а 
к копії трудової книжки, паспорта громадянина України.
Запити про надання відомостей щодо Кожевнікової ГМ І. надсилалися до 

Державної авіаційної служби; Державної інспекції України з безпеки на 
морському та річковому транспорті; Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Державної служби України з питань геодезії картографії та 
кадастру; Регіонального сервісного центру МВС в місті Києві; Центральної 
бази даних Державної Фіскальної Служби.

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 

рон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта Кожевнікової 
відсутня серед власників, які володіють значними пакетами акцій 

фнтів (10 відсотків і більше статутного капіталу).
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Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна щодо суб’єкта отримана інформація щодо наявності Кожевнікової Г.ГІ. 
майна та майнових прав. Державною службою України з питань геодезії 
картографії та кадастру та Регіональним сервісним центром МВС в місті Києві 
відповідь на запит не надано. За результатами розгляду запитів Державна 
податкова інспекція у Голосіївському районі Головного управління ДФС у 
м.Києві зазначила, що у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру інформація про вказані Кожевнікової Г.ГІ. доходи, 

ю (майнові права) відповідає наявній податковій інформації.
Враховуючи зміни до Порядку проведення перевірки достовірності 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», внесених 

іановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №167, та відповідно до 
записів у трудовій книжці і матеріалів особової справи, встановлено, що 
Кожіевнікової Г.ГІ. не займала посади в органах внутрішніх справ, прокуратури 

дової системи в період, ідо підлягає перевірці. Крім того, згідно з витягом з 
ого державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону 

України «Про очищення влади», отриманого з офіційного веб-сайту 
Міністерства юстиції України, за вказаними параметрами пошуку інформація 

Кожевнікової Г.ГІ. відсутня.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Кожевнікової 

Ганйи Павлівни не застосовуються заборони, передбачені частиною 
третюю/четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Іачшіьник управління культури, 
туризму та охорони культурної 
спадщини
(найменування посади керівника відповідального 
структурного підрозділу органу державної 
владифргану місцевого самоврядування)


