
Додаток 5                                                                   

до Порядку                                                                 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2015 р. № 167) 

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 достові рності 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 р. № 563,    

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду 

головного спеціаліста відділу енергоменеджменту управління енергоефективності 
  (претендує на зайняття посади) особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо                                    

Цвібеля Дениса Олексійовича 
          (прізвище, ім’я та по батькові особи, 

___________________________________________ 
дата та місце народження, 

_____________________________________________________________ 
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

__________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

_______________________________________________ 
місце проживання, 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу                                     

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
місце роботи, 

начальник відділу енергозбереження управління з питань енергозбереження, 

паливно-енергетичного комплексу та у сфері питної води 
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”) 

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, а також інших документів: 

копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копія трудової книжки 
(зазначаються за наявності) 

Запити про надання відомостей щодо                                                                                                              

Цвібеля Дениса Олексійовича 
                                                                 (прізвище та ініціали особи) 

надсилалися до: 

Фастівського міськрайонного управління юстиції та Головного управління юстиції у Київській 

області Міністерства юстиції України;                              

Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області; 

Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції у Київській області;                                                        



Прокуратури Київської області;                                                

Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області;  

За результатами розгляду запитів: Фастівське міськрайонне управління юстиції та Головне 

управління юстиції у Київській області Міністерства юстиції України; Фастівське МВ ГУМВС 

України в Київській області; Васильківська об’єднана державна податкова інспекція у 

Київській області; Прокуратура Київської області; Територіальне управління Державної судової 

адміністрації України в Київській області.  
                                                         (найменування органів перевірки) 

повідомили:                                                                                                                                              
Васильківська об’єднана державна податкова інспекція у Київській області – інформація в 

декларації відповідає наявній податковій інформації про доходи, які отримані із законних 

джерел;                                                                                                                                                                                                

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області – судові 

рішення за критеріями, встановленими ч. 3, 5, 7 ст. 3 ЗУ «Про очищення влади» в єдиному 

державному реєстрі судових рішень відсутні;  

Фастівське міськрайонне управління юстиції – повернуто для направлення в Головне 

управління юстиції у Київській області Міністерства юстиції України; 

Головне управління юстиції у Київській області Міністерства юстиції України - відповіді не 

надано;  

Міністерство юстиції України: Інформація в єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких 

застосовано положення ЗУ «Про очищення влади» - інформація відсутня;  

Прокуратура Київської області – повернуто без розгляду;                                                                  

Фастівський МВ ГУМВС України в Київській області – відповідь не надано.                                                                                                                 

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до  

Цвібеля Дениса Олексійовича 
              (прізвище, ім’я та по батькові особи) 

не застосовуються          заборони, передбачені частиною          третьою і четвертою 
     (не застосовуються/застосовуються)                      (третьою/четвертою) 

статті 1 Закону України “Про очищення влади” ___________________________________________ 
      (у разі застосування заборони  

____________________________________________________________________________________. 
зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона) 

 

 

 

Директор Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 
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