
В.о. начальникгуГ/шювнф о управління 
ДФС у К иївсі^ іі^обла^

О.А. Кавилін 

" Л -Ь" червня 2 0 /7  року

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 із змінами і доповненнями. 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

_____________________________ Овдієнка Сергія_Івановича_____________________________
 (прізвищ е, ім'я та  по батькові о с о б и , ________________________________________________

дата  та  м ісце народж ення.

__________________________________ серія та  ном ер п аспорта гром адянина У країни , ким і коли виданий,__________________________________

_______________________________________реєстрац ійн и й  номер обл іково ї картки платника податків,_______________________________________

____________________________________________________________ м ісце прож ивання,____________________________________________________________

_________начальника управління інфраструктури ГУ ДФС у Київській області_________
п осада на час застосуван н я п олож ень Закону У країни  "П ро очищ ення 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; трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Овдієнка Сергія Івановича надсилались до 
ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві. Міністерства 
внутрішніх справ України. Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України 
та Міністерства юстиції України.

За результатами розгляду запитів ДГТІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. 
Києві та Служби безпеки України повідомили наступне:

ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві листом від 
14.08.2015 № 3022/7/26-51-17-03-18 повідомила, що за результатами проведеної 
перевірки з урахуванням письмових пояснень Овдієнка С.І. та підтверджуючих 
документів встановлено, що Овдієнком С.І. у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Овдієнком С.І. за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону 
України “Про очищення влади”, які відповідають наявній податковій інформації про 
майно (майнові права) Овдієнка С.І.



За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Овдієнка С.І. та підтверджуючих документів встановлено, що вартість майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Овдієнком С.І. у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) 
Овдієнком С.І. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-Ю частини 
першої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, відповідають наявній 
податковій інформації про доходи, отримані Овдієнком С.І. із законних джерел.

Служби безпеки України листом від 20.1 1.2015 № 24/л-73814 повідомлено, що в 
результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Овдієнка С.І.

Відповідь із Генеральної прокуратури України не надійшла. Відповідно до 
пункту 17і Порядку, якщо у матеріалах особової справи особи відсутня інформація про 
те, що вона працювала в органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, 
перевірка стосовно неї Генеральною прокуратурою не здійснюється.

Відповідь із М іністерства внутрішніх справ України, не надійшла. Відповідно до 
пункту 17і Порядку, якщо у матеріалах особової справи особи відсутня інформація про 
те, що вона працювала в органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, 
перевірка стосовно неї Міністерством внутрішніх справ України, не здійснюється.

На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за вказаними 
параметрами пошуку "Овдієнко Сергій Іванович" в Єдиному державному реєстрі осіб, 
щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” інформація 
відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Овдієнка Сергія 
Івановича не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України “Про очищення влади” .

Начальник управління 
по роботі з персоналом 
ГУ ДФС у Київській області


