
вь. началt,j.ика Головного управлшня
ДФС у Ки jськiй облает]

О. КУЧЕРЕНКО

"d.6_11лип

ДОВIДКА
про резупыатв перевяжи, nередбаченоi·
Законом Украiни "Про очишення владв"

Вiдnовiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ято! статтi 5 Закону Украгнв "Пре очищения
владв" та Порядку проведения перевтрки достовiрностi вiдомостей щодо эасюеувавня
заборов, передбачеввх частвнами третьею i четвертою статтi 1 Закону Укрешв "Про
очищения владн", аатвердженого постаневою Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головним уцравлi,нням ДФС v КnТвськiй областi проведено перевтрку
достоырностз вщомоетей щодо застоеувавня заборов, передбаяених частинами третьею i
четвертою етатп 1 Закону Укршни "Про очищения влвди", щодо

ГЕРАQИМЕНКА Семена Ан§iйоаича
(привише, iм'я 111 по батьков] особи,

дата 111 мicue нароцження,

сер.я та номер пвспорта громаляиина Украi'ни, ким i коли вндаиий,

реестрашйний номер облiкоnоl картки пяатинка noдmiв,

мiсце проживвння,
()Перуповноваженого дрУГоrо операти~иоr·?"вi,z]дi:11-У оператиано~о управлiння

щюада на час эастосуванн» повожень Закону УКраiин •про оч11щ1.:и1111 11.1,щ11"J

Для проведения перещрки педаваяись копii: заяви особи про проведения: переыркя,
передбачеаог Законом Украiни ''Про очищения впади"; Деклерацй за минул:ий рiк; паспорту
громадянива Украi'ни; документа, що пiдтверджу€ ре€страцiю у Державному реестр]
фшичнвк осiб - пяатаиюв водазктв; трудовоi книжки; наказу.

Запит про надання вщомостей щодо Гераеимевка Семена Андрiйовича надсвлався до
Головного управшння ДФС у Киiвськiй обласп.

За результатами розгляду запигу ГУ ДФС у Киiвськiй облаеп та перегляду [нформацй
на офiцiйному веб-еайп Мiнiстерства юсгицй Украiни отримано наступну шформашю:

- rояоввим управшння ДФС у Ки1вськiй облает! поыдомлено, перевтркою
встановлено, що Герасименком С.А. у Декларацй за 2018 рiк, вказаво достовiрнi вiдомостi
шодо наявност! майна (майвових прав), набутого (набутих) Герасименком С.А. за час
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частинв першот статп 2 Закону Укршнн
"Про очвшеавя влади", я:кi вiдповiдають наявшй податковiй iнформацii" про майно (майнов!
права) Гераеимевка С.А.

Перешркою також встановлено, що варпоть майна (майаовях прав), вказеного
(вказанвх) Гераеименком С.А. у Декларацii", набутого (аабутих) Герасимеаком С.А. за час
перебуваавя на посадах, визначеннх у пунктах 1-10 частиви першо1 статтi 2 Закону Укретни
"Про очищения вяаци", вщповщае наявшй подазвоый iнформацi1 про доходи, отриман!
Герасименком С.А. iз законвих джерел.



Результат перевiрки
За результатами перевiрки Герасименка Семена Андрiйовича, встановлено

достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятоi" статтi 5 Закону, вказаних
Герасименком Семеном Андрiйовичем у Декларацй...

- На офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицй Украши за вказаними параметрами
пошуку ''ГЕРАСИМЕНКО Семен Андрiйович " в €диному державному реестр! осiб, щодо
яких застосовано положения Закону Украши "Про очищения влади", iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведено'( перевiрки встановлено, що до Герасименка Семена
Андрiйовича не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украши "Про очищения впади". -

Начальник управлiння
по роботi з персоналом
ГУ ДФС у Киi"вськiй областi Д.ЦИМБАЛЮК


