
Д О В І Д К А

про результати перевірки, передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

28 липня 2017 року м.Червоноград

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,

_______________ Червоноградською місцевою прокуратурою______________
(найм енування  органу  дер ж авно ї  влади)

________________80300, м.Жовква, вул.Св. Трійці, 10_______________________
(органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», щодо Сорочак Лесі Михайлівни

(прізвище, ім ’я, по батькові особи, дата народж ення, місце народження,

05.07.1987, м.Жовква, КС 496566, Жовківським РВ УМВС України у Львівській 
області, 27 червня 2006 року, 3196218425, Львівська область, м.Жовква, 
вул.Воїнів УГІА, 34а.

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

сеціаліст Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області
місце роботи, посада на час застосування положення Закону У країни  «П ро очищ ення влади»)

Для проведення перевірки подавались копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік, 
паспорта та трудової книжки, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків.

Запити про надання відомостей щодо Сорочак Л.М. надсилались до Головного 
управління ДФС у Львівській області та Головного управління юстиції у 
Львівській області.

За результатами розгляду запитів, Головне управління ДФС  у Львівській 
області та Головне управління юстиції у  Львівській області повідомили:

- у декларації про майно, доходи, витрати і зобов ’язання фінансового
характеру за 2016 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна 
(майнових прав), набутого за час перебування на посадах, визначених у 
пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення



влади», та вартості майна (майнових прав) відповідає доходам, отриманим 
із законних джерел;

- в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення 
Закону України «Про очищення влади», інформація відсутня

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Сорочак Л.М. не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою ст. 1 Закону 
України «Про очищення влади».

Керівник
Червоноградської місцевої прокуратури 
молодший радник юстиції


