/в
Додаток 5 ло Порядку

(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи
вiд 25 березня 20l5 р. ХЬ l67)

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiiи "Про очищення влаци"

Вiдповiдно до пунктiв l таlабо 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украihи "Про очr.rщення
влаци" та Порядку лроведення перевiрки достовiрttостi вiдомостей щодо застосуваннJl заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою сr,аттi l Закону Украiirи "Про о.tищення влади",
затвердкеного постаI{овою Кабillеry MiHicTpiB Украlhи вiд lб жовтня 20|4 р. М 563,

Дсржавною екологiчною iнспекцiею Полiського окрyгч

(ttайменуванrц органу державlrtrТ влади i оргаry мiсttевого сап.rоврядування, в якому займае посаду (прсгенлус на
зайняття посади) особа)

проведоно перевiрку достовiрностi вiдопtостеЙ щодо застосування заборон, передбачен}tх
частинами третьою i четвертоlо cTarTi l Закону УкраiЪи "Про очищеншI вJIади", щодо
КоРIНЦЯ Сергiя Iвановича 10.09.1989 рокч народження,

PiBHeHcbKa область Сарненський район. c.IBaHiBKa
(прiзвище, iм'я та по багьковi особи, дата та мiсцс наролження,

паспорт серiя МЮ ЛЬ 39087l,. впдаllцй 14 лютого 2015 poKv Сарненським РВ
УЦ4В0 Укпаiни в Рiвнепськiй областi
серiя (за наявностi)та номер пасцорта громадянина Украiни, ким i коли видаtrий,

327б008114. що проживас за адресою: м. Сарни. вул. Кчрчатова. бчд .б0
ресстраuiйний номер облiковоi картки платtlлlка податкiв, мiсцс гlроживання,

праIltос па посадi головIIого спецiалiста вiддiлy деD}кавного екологiчного паглядч
(конттrолю) природно - заповiдного фонду. лiсiв та росллlннtlго свiтч Управлiння
державного екологiчного наглядY (контролю) бiоDесчрсiR. природно - заповiдного
фондч. лiсiв. рослиlrного та тваlrинного свiтч piBHeHcbkoi областi - де]rжавного
iнспектора з охорони навколишlнього пDлlIrодного ссDеlIовпrца Полiсl,кого окDyry
мiсце роботи, посала на час застос),вання положсttь Закону Украiни "Про очищсrrrlя в;rади")

Для проведення перевiркрI подавалися KorliT заявIt особи про проведення

перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади", а також irlших
документiв, декларацiя осiб, уповноваженIш на виконаIIня функцiй держави або
мiсцевого самоврядуваIIшl подапо на сайт Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцiТ https:фublic.nazk.gov.ua/documents/efdaO3de-8191-47f6-a560287c0239b66d, копiя паспорта громадянина УкраiЪи з даними про прiзвище, iм'я.
по батьковi, вилачу паспорта, мiсце ресстрацiТ; докуI\{ента, що пiдтверджус
реесlрацiю у /{ержавному peccTpi фiзичlrих осiб - пJIатникiв податкilt; трудовоi
книжки
Запlлт про надаrIня вiдомосте}"I щодо Корirrця C.I. оо Нацiона-lrьного агентствL
З питOнIl запобiганIuI KopyIItIiT не ltадсилаRся у зв'язку iз вiдсутнiстlо законодавrIо
визtIАlIених пiдстав в НlrЗК для ytlacTi у перевiрки щодо очищецня влади.

про надання вiдоIuостей щодо Корiнця C.I. до I]ентрально-захiдного
мiжрегiонаltьного управJIiння MiIricTepcTвa IостицiТ не надсилався, вiдповiдно до
вимог пytIKTiB |4, l4-1 Порядку l]роведеfiня перевiрки /IocToBipHocTi вiдомостеii
Зашлtт

забороц, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1
ЗаКОнУ Украihи <Про очищеншI влади), затвердженого постановою Кабiнет1,
MiHicTpiB Украihи вiд 16.10.2014 Ns563 (в релакчiI постанови Кабiнету MiHicTpiB
УКРаiЪИ ВiД 24.01.2020 Nэ 99), а саме: <вiдповiда.гlьний структурний пiдроздiл
ОРГаНУ, де зДiЙснюеться перевiрка, самостiЙно перевiряс наявнiсть чи вiдсутнiсть
Вiдомостей про особу, яка пiдлягае перевiрцi, у PeecTpi на саfrгi MiHicTepcTBa
ЮСТицii Украiни, роздруковуе вiдповiдrry iнформацiю та додае Ti до особовоТ
ЩОДО ЗаСТОСУВання

справи)).

Iнформацiя про
Корiнця C.I. у €диному державному PeccTpi осiб, щодо
яких застосовано положення Закону УкраiЪи <Про очищення владиD, ВIДСУТНlI.
За результатаIuи проведеноТ перевiрки встановлено,

що до

КОРIНЦrI СЕРГIЯ IВАНОВИЧА
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

Не ЗаСТОСОВyюТься 3аборони, передбаченi частиною TpeTbolo та четвертою статгi
1 Закону УкраТни "Про очиIцення влади".
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5 в реdакцit Посmановu КМ hЬ 167 Bid 25.03.2015; iз
зzidно з Посmановою КМ М 99 Bid 24.01.2020}
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