
Начальник Головнрг;
ДФС у Киi'вськiй

я

ДОВIДКА
про результети переыркв, передба
Законом Украi'ни "Про очищения

Вiдповiдно до пункпв 1 i 2 частиви п'ятот етатп 'J Закону Украши "Про очишеввя
влади" та Порядку проведения переырки достовiрностi вщомоетей щодо эастооуванвя
эаберон, передбачених чаетанама третьею i четвертою сгатп l Закону УкраУни "Про
очищения влади", эвтверджевого постановою Кабiuету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 16 жовтня
2014 р. № 563, Головины управлiнням ДФС у Кn:Iвськiй областi проведено переырку
достовiрностi вшоиестей щодо застосування эаборов, передбаяевих частвнами третьею i
четвертою статп l Закону Укра1:ни "Про очищения впадн", щодо

МОШТИ Iвана П!!Е_овича
(прпвише, iм'я та по батьювi особи,

дата ·щ мюце наровження,

~-ер!я та номер васворта rромадя,iиirа Украi'ни, кик i коли.внданий,

мiсцс npoж1J:11a1111J1,

старшого оnеl?Хповноваженого з ОВС
вiд,ц;iлу з особливо важливих справ оперативного управлiння

Для преведення переыркв подавались к:опiI: заяви особи про проведения перевтркв,
передбаченет Законом Украrни "Про очищения влади"; Декларацй' за минулнй рiк; паспорту
громадяннна Укра'fни; документа, що шдтверджуе реестрашю у Державному реестр!
фiзичних осiб - пяатнаюв податкiв; трудово'i книжки; послужиоге списку.

Запит про надавня вiдомостей щодо Моштв Iвана Петровича надсилався до
Головного уиравлшня ДФС у Киiвськiй область

За результатами розгляду запиту ГУ ДФС у Киiвськiй обласп та перегляду iнформацiУ
на офiцiйному веб-еайп Мiнiстерства юсгивй Украj'ни отрвмано наступну тнформашю:

- Головины управлiння ДФС у Киi'вськiй обласц повшомлено, перевiркою
всгановлено, що Momтoro Ш, у Декларацй за 2018 рiк, вказано достовiрнi вщомост! шодо
наяввоеп майна (мвйнових прав), набутого (набугих) Моштою Ш. за час перебува,тя на
посадах, визваченвх у пунктах 1-10 частинв перщоУ статп 2 Закону Украши "Про очищения
влади", якi вiдnовiдають наявнзй податковiй iнформацii про мвйно (майнов! права)
МоштиI.П.

Перевтркою також встановлено, що варпеть майна (майноввх прав), вказвного
(вказавих) Моштою 1.П. у Декларацii, набутого (набутих) Моштою Ш, за час перебування
на посадах, визвачеввх у пунктах 1~10 чвотивв першоi' статп 2 Закону Украгни "Про
очищения впади", вiдповiда€ наявнiй податкоый iцформацi'i про доходи, отримаш
Моштою I.П. iз законннх джерел.



Результат перевiрки
За результатами перевiрки Мошти Iвана Петровича, встановлено достовiрнiсть

вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятог статтi 5 Закону, вказаних Моштою Iваном
Петровичем у Декларацй,

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

За результатами проведенот перевiрки встановлено, що до Мошти Iвана Петровича
не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою статтi 1 Закону
Украши "Про очищения влади".

Начальник управлiння
по роботi з персоналом
ГУ ДФС у Ки"iвськiй областi


