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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, Головним управлінням ДФС у Київській області проведено перевірку 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

____________________________ Ланкіна В'ячеслава Олександровича____________________________
______ ________________________________________________ (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 проживаиня.________________________________________________________________

_________ старший оперуповноважений відділу організації викриття економічних _________
_____________________________злочинів оперативного управління_____________________________

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; паспорта громадянина України; 
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків; послужного списку, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Ланкіна В'ячеслава Олександровича 
надсилалися до Міністерства юстиції України та Ірпінської об’єднаної ДПІ Головного 
управління ДФС у Київській області.

За результатами розгляду запитів Міністерство юстиції України та Ірпінська 
об’єднана ДПІ Головного управління ДФС у Київській області 
повідомили:
на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за вказаними параметрами пошуку 
"Ланкін В'ячеслав Олександрович" в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону України “Про очищення влади” інформація відсутня;
Ірпінська об’єднана ДПІ Головного управління ДФС у Київській області повідомила, 
перевіркою встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Ланкіним 
Вячеславом Олександровичем у Декларації, набутого (набутих) Ланкіним Вячеславом 
Олександровичем за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої 
статті 2 Закону України “Про очищення влади”, відповідає наявній податковій інформації 
про доходи, отримані Ланкіним В'ячеславом Олександровичем із законних джерел.



Результат перевірки
З урахуванням наявної податкової інформації щодо Ланкіна В.О. встановлено 

достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України "Про 
очищення влади" вказаних Ланкіним Вячеславом Олександровичем у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Ланкіна В'ячеслава 
Олександровича не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Начальник відділу 
по роботі з персоналом 
ГУ ДФС у Київській області Д.А. Цимбалюк


