В.о. начальника Головного управління

Д О В ІД К А
про результати перевірки, передбаченої Законом У країни “Про очищ ення
влади”
В ідповідно до пунктів 1 і 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України “Про
очищ ення влади” та П орядку проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону У країни “Про очищ ення влади”, затвердж еного постановою
Кабінету М іністрів України від 16 ж овтня 2014 р. № 563, Головним
управлінням ДФ С у К иївській області проведено перевірку достовірності
відом остей щ одо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону У країни “П ро очищ ення влади” , щ одо
Хо'зяїнової 'Євгенії Вадим івни
Д ата народж ення:
М ісце народж ення:
П аспорт: сер ії
№
Виданий:
Д ата ви дач і:
Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків:
М ісце прож ивання (реєстрації):
М ісце роботи: Г оловне управління Д Ф С у К иївській област і
Посада: головний держ авний інспект ор сект ору охорони держ авної таємниці,
т ехнічного та крипт ограф ічного захист у інф орм ації
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “П ро очищ ення влади” , декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання ф інансового характеру за 2014 рік,
паспорта гром адянина України, реєстраційного ном ера облікової картки
платника податків, трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Х озяїнової Є вгенії Вадимівни
надсилалися до М іністерства ю стиції України, К озелецької ОДПІ ГУ ДФС у
Ч ернігівській області.
За результатам и розгляду запитів М іністерства
К озелецької ОДПІ ГУ ДФ С у Чернігівській області

ю стиції

України,

повідомили:
Н а оф іційном у веб-сайті М іністерства ю стиції України за вказаними
парам етрам и пош уку “Х озяїнова Євгенія В адим івна” в Єдиному держ авному
реєстрі осіб, Щодо яких застосовано полож ення Закону У країни “П ро очищ ення
влади” інф орм ація відсутня;
К озелецька О ДПІ ГУ ДФС у Ч ернігівській області (висновок від
21.08.2015 № 1774/9/25-08-17-032) повідомляє:
За результатам и проведеної перевірки без урахування письмових
пояснень Х азяїнової Є.В. та підтвердних докум ентів (за наявності) встановлено,
що Х азяїнова Є .В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності
м айна (м айнових прав), набутого (набутих) Х азяїновою Є.В. за час перебування
на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини перш ої статті 2 Закону України
“П ро очищ ення влади” , які відповідаю ть наявній податковій інф ормації про
майно (майнові права) Х азяїнової Є.В.
За результатам и проведеної перевірки без урахування письмових
пояснень Х азяїнової Є.В. та підтвердних докум ентів (за наявності) також
встановлено, у щ о вартість майна (м айнових прав), вказаного (вказаних)
Х азяїновою Є.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
ф інансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) Х азяїновою Є.В. за час
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини перш ої статті
2 Закону У країни “Про очищ ення влади” , відповідає наявній податковій
інф ормації про доходи, отримані Х азяїновою Є.В. із законних джерел.
За результатам и проведеної перевірки встановлено, що до Х озяїнової
Євгенії В адим івни не застосовую ться заборони, передбачені частиною третьою
або четвертою статті 1 Закону У країни “Про очищ ення влади” .

Н ачальник управління персоналу
ГУ ДФ С у К иївській області

