
Довідка
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України „Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України „Про 
очищення влади” та Порядку проведення достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України „Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету 
М іністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 Головним управлінням ДФС 
у Вінницькій області проведено перевірку достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьої і четвертою статті 1 
Закону України „Про очищення влади” щодо

Тучкоеа Богдана Валентиновича  
Дата народж ення: 23.08.1998 
Місце народж ення:
П аспорт: .
Орган що видав: „
Дата видачі:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Місце прож ивання: (реєстрації) :а

Місце роботи: Головне управління Д Ф С  у  Вінницькій області
П осада: старший інспектор з ОД штабу оперативного управління Головного
управління Д Ф С  у  Вінницькій області.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 
08.07.2019про проведення перевірки , передбаченої ЗУ „Про очищення влади”, 
декларації про майно доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2018 рік, а також інших документів: копії паспорта громадянина України, 
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб , 
трудової книжки.

Запит про надання відомостей Щ одо Тучкова Б. подавався до ГУ ДФС у 
Вінницькій області -  лист управління по роботі з персоналом ГУ ДФС у 
Вінницькій області від 08.07.2019 № 162/02-32-04-01, управлінням по роботі з 
персоналом ГУ ДФС у Вінницькій області було здійснено запит до Єдиного 
державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення про Закону України 
«Про очищення влади»на офіційному веб-сайті М іністерства юстиції України, 
вказаними параметрами пошуку Тучкова Б., інформація відсутня.

За результатами розгляду запиту Головним управлінням ДФС у 
Вінницькій області, надано висновок про результати проведеної перевірки 
достовірності відомостей , передбачених п.2 ч.5 ст. 5 ЗУ «Про очищення влади» 
від 18.07.2019 № 1645/03-32-13-03 встановлено наступне:

Станом на дату складання висновку не отримано повної інформації від 
Державного агентства земельних ресурсів України, ГУ 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.



Водночас, у відповідному полі розділу III Декларації відомості щодо 
об’єктів нерухомого майна, зазначених у позиції 2 розділу І Декларації 
(зокрема про перебування у власності, в оренді чи іншому праві користування 
декларанта) не заповнювалась. Перевіркою встановлено, що Тучковим Б.В. у 
Декларації вказано не достовірні відомості щодо наявності майна (майнових 
прав), набутого (набутих) Тучковим Б.В. за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України «Про 
очищення влади», які не відповідають наявній податковій інформації про 
майно (майнові права) Тучкова Б.В. Так, у розділі III Декларації Тучкова Б.В. 
не відображено відомості щодо будинку, інформація про який, як місце 
фактичного проживання зазначено у позиції 2 розділу І Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що станом на 
18.07.2019 року до Тучкова Б. не застосовуються заборони передбачені 
частинами третьої і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади” .

Начальник управління по роботі з персоналом 
ГУ ДФС у Вінницькій області


