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ДОВIДКА
про результатн яерев.рки, передбачеа i
Законом Украши "Про очищения вяа и"
Вшповщно до пункпв 1 i 2 часгнни п'ятоУ стагп 5 З ову Украi:ни "Про очищения
владн" та Порядку проведения переыркн дестомрвееп вi вмостей шодо зветосування
забором, передбаяевих чаетивами третьою i четвертою с. аттi l Закону Укра'iни "Про
очищения влади", затвердженого поетаневею Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головним уnравлiншrм ДФС у Ки'iвськiй областi проведено переырку
достовтрност! вщомостей щодо заетосування заборов, передбаченех частинами третъою i
четвертою стагп l Закону Укра'iни "Про очищения впади", щедо

ЗОЛОТАРЕВИЧА Богдана Серriйовича
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cepia та номер паспорта rромадяннна У краi'нц, ким i коли вилавий,
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старший оперуnовноважений вiддiду органiзацi'i викриття ековомнввх
злочишв оперативного уnравлiння ГУ ДФС у КиУвськiй обласп
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Для проведения переырки подавалиеь копiУ: заяви особи про проведения перешрки,
передбаченог Законом Укра1ни "Про очищения впади"; Декяарацй за минулвй рiк; паспорту

громадявива У краi:ни; документа, що niд1'Верджуе реестрашю у Державному реестр.
фвичних осiб - ппатниюв nодаткiв; послужного списку.
Запит про падания вiдомостей щодо Зецвтаревича Богдана Серпйоввча нвясилався до
Бшоцермвськог о6''€днаноi' ДПI Головного управлшня ДФС у :Ки'iвськiй область
За результатами роэгляду эапиту та перегляду iнформацii на офiцiйному веб-сайп
Мiнiстерства юстицil Укра'iни отрамано настущ1у iнформацiю:
~ Головним управлшня ДФС у Киi'вськiй обласп новшомлево, переыркою
ветановлено, що Зовотаревнчем Б.С. у Декларацit за 2015 ртк, вказано достоырн] вщомост]
щодо наавносп майна (мвйвових прав), набутого (набутих) Золотаревичем Б.С. за чао
веребування на посадах, визначених у пунктах 1-10 чаетинв перщо'i стагп 2 Завону Украiни
"Про очищения впади", якi вiдnовiдають наявшй податкоый iнформацiI про майцо (майвов!
права) Зелотаревича Б.С.
Переыркою також ветановлено, що варпсть майна (майновнх прав), вказаного
(ввазаиих) Золотаревичем Б.С. у Деюrарацii:, вабугого (набутпх) Золотаревичем Б.С. за час
перебування на посадах, визваченвх у пунктах 1-1 О частини першог стагп 2 Закону Украiни
"Про очищения владн", вiдповiдае наявшй податкоый iнформацii про доходи, отриман!
Золотаревичем Б.С. iз эакенних джерел,

Результат перевiрки
За результатами перевiрки Золотаревича Богдана Сергiйовича, встановлено
достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятог статтi 5 Закону, вказаних
Золотаревичем Богданом Сергiйовичем у Декларацп,
- На офiцiйному веб-сайп Мiнiстерства юстицй Украши за вказаннмн параметрами

пошуку "Золотаревич Богдан Сергiйович" в €диному державному реестр! осiб, щодо яких
застосовано положения Закону Украши "Про очищения влади" iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведеноУ перевiрки встановлено, що до Золотаревича Богдана
Сергiйовича не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украши "Про очищения влади".
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