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Д О В ІД К А  
про результати перевірки, передбаченої 

Законом України “ Про очищення в.іати”

Відповідно до пунктів 1 і 2 часгини п'ятої статті 5 Закону України "І Іро очищення влади” 
та Порядку проведення перевірки достовірності відомос тей пи ло частос) ьлння заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", 
затвердженого постановою Кабінет} Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. Л' н \ правлінні 
Пенсійного фонду України в Марківському районі Лутанської області прове ієно перевірку 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених наситами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України "Про очищення вла їй", щодо

Косолапа Віталія Миколайовича. !

Для проведення перевірки подавшійся копії заяви особи про провс де ня перевірки, 
передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, ю оди. витрат і 
зобов'язання фінансового характер} за 2014 рік. паспоріл громадянина України, довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера.

Запит про надання відомостей щодо КОСОЛД1ІА Віталія Миколайовича надсилався до 
Марківського відділення Старобільської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного 
Управління Д Ф С  у Луганській області.

За результатами розгляду запиту із
Марківського відділення Старобільської об'еднаної Державної пола н ової інспекції 

Головного Управління Д ФС  у Луганській області від 23.00.2015 №  І 197 07-38 повідом ієно, що 
за результатами проведеної перевірки з урахуванням під твердних документів ве і анов. ієно, що 
вартість наявного майна, вказаного у декларації про майно, доходи, втрати і зобов'язання 
фінансового характеру за 2014 рік. набутого за час перебування на посадах, визначених \ 
пунктах 1-10 частини першої етапі 2 Закону України (Про очищення влади відповідають 
наявній податковій інформації про доходи, отримані КОСО. ІДПОМ В. М. іч чакч іих іжерел.

Проведено перевірку достовірності відомос тей, ча значених у чаяві Кос аиа В. М. у 
Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закон\ N країни "Про 
очищення влади’" Міністерства юстиції України на сайп "Очищення влади V країни" за 
вказаними параметрами пошуку інформація відсу тня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до К О ( О Д Л ІІА  В іїа .іія  
Миколайовича заборони, передбачені частиною третьою четвертю  сілі ї ,  1 Закон} Укриїни 
«Про очищення влади», не застосовуються.
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