
ГІЕНСІИПИИ ФОНД УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ  

В МАРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Леніна, 20, с. Марківка. 92400, тсл. (06464)9-19-04, факс 9-18-08. Е -таїІ: ріп 1224 « і.иа Ко.і СДРПОУ 21792554

Д О ВІДКА  

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 засіос) вання заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою е т а п і  1 Закону України "Про очищення влади", 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України віл 16 жовтня 2014 р. №  563. в управлінні 
Пенсійного фонду України в М арківському районі Л уїанської області проведено перевірку 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

С А П ’ЯН Алли Олексіївни, 07.04.1988 р. н.. смт. Марківка Марківського району Луганської 
області, ЕН №  404059, виданий 18.05.2005 Марківським РВ УМВС України в І\ і анській області, 
ідентифікаційний номер 3223920102. зареєстрована та проживає за адресою: вул. Задорожнього, 
буд 3, смт. Марківка. Марківський район. Луганська область. 92400. головний спеціаліст 
юрисконсульт управління Пенсійного фонду України в Марківському районі Луганської області

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. паспорта громадянина України, довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера.

Запит про надання відомостей щодо С А П ’ЯН Алли Олексіївни надсилався ю Марківського 
відділення Старобільської о б ’єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС 
у Луганській області.

За результатами розгляду запиту із
Марківського відділення Старобільської об 'єднаної Державної податкової інспекції 

Головного Управління ДФ С у Луганській області від 23.06.2015 №  1212/07-38 повідомлено, що за 
результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних документів встановлено, що 
вартість наявного майна, вказаного у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за 2014 рік. набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 
1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідають наявній 
податковій інформації про доходи, отримані СА П 'Я Н  А. О. із законних джерел.

Проведено перевірку достовірності відомостей, зазначених у заяві Сап 'ян А.О. у Єдиному 
державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України Про очищення 
влади” Міністерства юстиції України на сайті ' 'О чищ ення влади У країни"  за вказаними 
параметрами пошуку інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до С А П ’ЯН Алли Олексіївни  
заборони, передбачені частиною третьою/четвертою статті 1 Закону України <11 ро очищення 
влади», не застосовуються.

Головний спеціаліст 
по роботі з персоналом 
Ознайомлена:

І. М. Тарабановська


