
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 16 жовтня 2014 року № 563,  Департаментом 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, щодо   

САВИЧА СЕРГІЯ ВАДИМОВИЧА, який  народився 24 квітня        
1978 року у місті Києві, паспорт серія СО  № 753285, виданий Подільським РУ 
ГУ МВС України в місті Києві  11 жовтня 2001 року, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків – 2860308352, місце проживання: пр-кт 
Свободи,  42 кв. 204, м. Київ, Україна, місце роботи – заступник начальника 
відділу правового забезпечення Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, паспорта, 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, 
трудової книжки. 

Запит про надання відомостей щодо САВИЧА СЕРГІЯ ВАДИМОВИЧА 
надсилався до Державної податкової інспекції у Подільському районі 
Головного управління ДФС у м. Києві. 

За результатами розгляду запитів повідомили: 
Державною податковою інспекцією у Подільському районі Головного 

управління ДФС у м. Києві за результатами перевірки Савича С.В. встановлено 
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, 
вказаних   Савичем С.В. у Декларації. 

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що заборони, 
передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади” до САВИЧА СЕРГІЯ ВАДИМОВИЧА не застосовуються. 
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