Начальввк Голов;
Д ФС у Киiвс:ькi

евшвня

ДОВIДКА
про резупыагв переыркн, передбаченоj,
Законом Украiни "Про очищения влад~ ''
Втдповщно до пункпв 1 i 2 чаетини п'ятоi етатп 5 За,iну Украiни "Про очищения
влали" та Порядку проведеввя переырки достовiрностi вiАомостей: щодо заетосуввввя
забороя, nередбачених чвстннами третвою i четвертою егатт! 1 Закону Уr<раiни "Про
очищения вяади", эагвердженш-о постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головним управлiнням ДФС у Киiвсы<iй областi проведено переырку
достовiрностi ыдемоетей щодо заетооування заборен, передбаяееих частинами третьею i
четвертою стегп 1 Закону Украiни "Про очищения впади", щодо
ВЕЛАСКЕС-КАРЬОНА Володим~а Максимовича
(nрiзвище, iм'я 1'11 щ:~ бltrъкowi особи,

дата та мiсце наровження,
серiя та номер паспорта громадянина Украr1111, кпм i коли вяданнй,

мiсце прожявання,

який перебувае в розпорядженнi ГУ ДФС у Киrвськiй облаеи,

кандидат на посаду старшого слiдчого з ОВС rрет:ього вiддiлу розслiдування
кримiна.дьних nроваджень слiдчого уnравлiния фiнансових розслiдувань
посада на час звствезвення пояожень Закону У1<ра1ни "Про очщцснш, вяадк")

Для проведения переырки подавались копй: заяви особи про проведения переыркн,
nередбаченоi Законом Украiни "Про очищения впади"; Декларацii за минулий рiк; паспорту
громадянвнв Укра1ни; документа, що пiдтверджуе реестрацiю у Державному реестр!
фiзичних осiб - плаши:кiв подагшв; трудовог книжки; наказу.
Запит про падания вiдомостей щодо Веласкее-Карьоиа Володвмира Мвкеимовича
наденлався до Головного управшння ДФС у Киi'вськiй обласп.
За результатами розгляду эапнту ГУ ДФС у Киi'вськiй обяасп та перегляду iнформацiУ
на офiцiйнаму веб-сайп Мiнiстерс'rва юстицй Украiаи отримано наступну iнформацiю:
- Гояоввнм уnравлiння: ДФС у Киi'вськiй облает! повiдомлено, переыркою
встановдено, що Веласкес-Карьон В.М. у Декларацй за 20 I 8 рiк, вказано достовiрнi вiдомостi
щодо наявносп майна (майноввх прав), набутого (набутнх) Веласкес-Кар:ьон В.М. за час
перебування на посадах, визначеввх у пунктах 1-1 О частинв першог статп 2 Закону У краши
"Про очищения владн", якi вщповщаютъ наявшй податковiй iнформацii' про майно (майнов]
права) Веласкес-Карьона В.М.
Переыркою також встановлеао, що варпсть майна (майнових прав), вказаного
(вказаиах) Веласкес"Карьон В.М. у Деклараш], набутого (набутих) Веласкес-Карьов В.М. 1а
час перебувавня на посадах, виаиачених у пунктах 1 ~ l О чаетвви першоi' отатп 2 Закону
Украiни "Про очищения впади", вiдповiдае ваявшй податковiй шформацй про доходи,
отримаш Веласкес-Карьон В.М. iз эаковнвх джерел,

Результат перевiрки
За результатами перевiрки Веласкес-Карьона Володимира Максимовича, встановлено
достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятот статтi 5 Закону, вказаних
Веласкес-Карьоном Володимирем Максимовичем у Декларацп,
- На офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицй Украши за вказаними параметрами
пошуку "ВЕЛАСКЕС-КАРЬОН Володимир Максимович" в €диному державному реестр!
осiб, щодо яких застосовано положения Закону Укра'iни "Про очищения влади", iнформацiя
вщсутня.

За результатами проведено; перевiрки встановлено, що до Веласкес-Карьона
Володимира Максимовича не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або
четвертою статтi 1 Закону Укра'iни "Про очищения влади".
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