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 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 р. № 563,
Полтавською облдержадміністрацією проведено перевірку достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо
Іващенка Сергія Борисовича,
який народився 19.05.1962р. у м.Тростянець Сумської обл., працючого на посаді головного
спеціаліста інформаційно-аналітичного відділу управління внутрішньої політики Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації.
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 паспорта, копія реєстраційного
номеру облікової картки платника податків, копія заяви про проведення перевірки, копія трудової
книжки.
Запити про надання відомостей щодо Іващенка С.Б. надсилалися до Державної служби України з
безпеки на річковому та морському транспорті «Укрморрічінспекція», до Державної авіаційної служби
України, до державного агенства земельних ресурсів України, до Реєстраційної служби Полтавського
міського управління юстиції, до Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців,
до Управління ДАІ МВС України в Полтавській області, до Центральної бази даних Державного
реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України.
За результатами розгляду запитів Державною авіаційною службою України, Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, «Укрморрічінспекція» повідомлено: повітряні судна за
Іващенком С.Б. не зареєстровані, серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10% і більше
статутного капіталу) емітентів, Іващенко С.Б. не значиться, серед власників та судновласників річкового
та морського транспорту Іващенко С.Б. не зареєстрований.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Іавщенка С.Б. не застосовуються
заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
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