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д о в і д к а  //ЦТ у /
про результати перевірки, передбаченої Законо^і_україни “Про очищення

влади” /

І
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України “Про 

очищ ення 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 М іністрів 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”, щ одо'

Лемеха Ігор Володимирович 
Дата народження:
Місце народж ення:,
Паспорт:
Виданий:
Дата видачі:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Місце проживання (реєстрації):

Місце роботи: Головне управління Д Ф С  у  Київській області
Посада: головний держ авний ревізор-інспект ор відділу аудиту платників
терит орії обслуговування Броварської ОДП І  управління аудит у ; .

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищ ення влади”, декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік, 
паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки 
платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, 
трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Лемехи. Ігоря Володимировича 
надсилалися до М іністерства юстиції України, ГУ ДФС у 
у Київській області.

За результатами розгляду запитів



М іністерства_______ юстиції У країни,______ ГУ_______ ДФС_______ у
у Київській області .

повідомили:

На офіційному веб-сайті М іністерства ю стиції України за вказаними 
параметрами пошуку “ Лемеха Ігор Володимирович ” в Єдиному державному 
реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України ‘‘Про очищення 

• влади” інформація відсутня: •

ГУ ДФС у Київській області 
(висновок від 25.07.2017 № 129 повідомляє:

Перевіркою ' встановлено, що Лемехою І.В. у декларації вказано 
достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого 
(набутих) Лемехою І.В. 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) 
Лемехи І.В.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), 
вказаного (вказаних) Лемехою І.В. у декларації набутого (набутих) 
Лемехою І.В за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини 
перш ої статті 2 Закону України “Про очищення влади”, відповідає наявній 
податковій інформації про доходи, отримані Лемехою І.В. із законних джерел.

Результат перевірки

За результатами перевірки Лемехи Ігоря Володимировича встановлено 
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п ’ятої статті 5 Закону, 
вказаних Лемехою Ігорем Володимировичем у Декларації.

— 5' * '
Начальник управління по роботі з персоналом ... .--ДЛ
ГУ ДФС у Київській області , ' Д-А. Ц имбалкж


