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ДОВIДКА
про результата переыркв, переабачеиог
Законом Украiни "Про очищення впади"
Вiдnовiдво до пункпв 1 i 2 чаетини п'ятоi' статтi 5 Закону Украi'ни "Про очищения
влади" та Порядку проведення переырки достошрвосп вщомостей щодо застосування
заборов, передбачених частвнеми третьею i четвертою статтi 1 Закону У крюни "Про
очищения впади", аатвердженеео псстаяовою Кабiнету Мiнiстрiв Укратни вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головням управлiнням ДФС у Киiвськiй областi проведено перешрку
достовiрностi вiдомостей щодо эастосуванвя заборов, передбачених частннами третьою i
четвертою статп 1 Закону Укратни "Про очищения вяади", щодо
ГРИГОР'€ВА Cepriя Олекцйовича
(прiзuище, iм'я та по батъковi особи,
дата та ыiсце варовженвя,

серiя та номер паспорта rромшнина Украiни, ким i коли видашtll,

мiсце проживания,

якнй перебI03а€ в розпорядженнi ГУ ДФС у КиУвськiй обяаеп,
кандида:r на посаду старшого слiдчого з ОВС першоrо вi.ццiлу розслiдування
кримiнальних проваджеиь слiдчого уrwавлi~Ш: фiнансових р~зслiдувань
посаде нв час заетосувавня положень Закону Укра1нн "1 lpo очищенвя wщди··J

Для проведеаня переырки подавались копй: заяви особи про проведения яереырки,
передбаченоУ Законом УкраУни "Про очищенвя вяади"; ДекларацiУ за мвнулий ргк; паспорту
громалявина Украuщ; документа, що шдтверджуе реестрацiю у Державному реестр!
фтзичнвх оогб - платникiв податкiв; трудовоi книжки; наказу.

Запит про надання ыдомостей щодо Григор'ева Cepriя Ояекстйовича надсилався до
Головвогс управлiння ДФС у Киrвськiй обласп.
За результатами розгляду запиту ГУ ДФС у КиУвськiй обласп та перегляду iнформацii'
на офiцiйному веб-сайп Мiнiстерства юстнцй Украiни отрвмаао наступву iнформацiю:
- Головним управлшня ДФС у Ки1всыШ1 облаеп повщомпено, переыркою
ветановлено, що Грвгор'евим С.О. у Декларацй за 2018 рiк, вказано достовiрнi вiдомостi
щодо ваявносп майна (майяових прав), набутого (вабутнх) Грягор'евим С.О. за час
перебування на посадах, визначеввх у пунктах 1-10 частини першоi' статтi 2 Закону Укра1ни
"Про очищения влади", як! вщвовщаютъ ваявшй податкомй iнформацii' про майно (майнов!
права) Грвгор'ева С,О,
Переыркою також встановлено, що варпеть майна (майвових прав), вказаного
(вказаннх) Григор'евим С.О. у Декларацй, набутого (набутих) Григор'евим С.О. за час
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першог статп 2 Закону Украгни
"Про очищения влади", вщповщае наявнгй податковiй iнформацiУ про доходи, отримаш
Григор'евим С.О. iз эаконних джерел.

Результат перевiрки
За результатами перевiрки Григор'сва Сергiя Олексiйовича, встановлено
достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятоi' статтi 5 Закону, вказаних
Григор'евим Серпом Олексiйовичем у Декларацii'.
- На офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицii' У краi'ни за вказаними параметрами
пошуку "ГРИГОР'€В Сергiй Олексiйович" в €диному державному реестр! осiб, щодо яких
застосовано положения Закону Украi'ни "Про очищения влади", iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведеноi' перевiрки встановлено, що до Григор'сва Сергiя
Олексiйовича не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьею або четвертою
статтi 1 Закону Украi'ни "Про очищения влади".
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