Додаток 5
до Порядку проведення ДОСТОиІріЧ);-М Ц:,ІІ(П.ІОС ГОЙ
щодо застосування заборон, п є р е . г л
-їх
частинами третьою і четвертою с аі і" і і 'Ічкоіі>
України «Про очищення влади». чаі иср.,>ксіі()го
постановою Кабінету Міністрів У кргГІ'іи
(в редакції постанови Кабінету Міііісірі < Українії
від 25 березня 2015 р . № '67)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення в л а д и "
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону Укі^аїни "1 Ірс^
очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності иі .юмостеіі
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою ^ чсті^сртімо
статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого посіановок^
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Державною екологічною інспекцією у Херсонській об иясті
(73026 м. Херсон, пров. Козацький, 10)
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосуііпння з а б о р о н ,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону Украши ^'Про
очищення влади", щодо
Кощель Євген Петрович
(прізвище, ім'я та по батькові особи).

Державна екологічна інспекція у Херсонській облас . і.
головний спеціаліст - державний інспектор з охорони навко. •иил и:>ого
природного середовища Херсонської області відділу екологіч!юго'гаї^^^^Ш.^
екологічного та радіологічного контролю
на митній території Херсонської області
місце роботи , посада на час застосування положення Закону України хГІро о іиіце ря

Для проведення перевірки подавалися
перевірки, передбаченої Законом України
про майно, доходи, витрати і зобов'язання
а також сторінок паспорта громадянина
ідентифікаційного номера у Державному
податків, трудової книжки.

копії заяви особи про нровгдеиня
"Про очишеїнчя влади'", дскларанії
фінансового характеру -^а 2014 рік.
України, довідки, про ирисиоспия
реєстрі фізичних осіб - п іатникіп

Запит про надання відомостей щодо Кошеля Євгена Петровича
надсилався до Великолепетиського відділення Каховської О/ЦГ ! оловмого
управління ДФС у Херсонській області від 04.12.2015 за № О' -1 /21 -20.
Згідно Висновку від 09.02.2016 року № 038/10/17-019. і-аланого
Великолепетиським відділенням Каховської ОДПІ Головногс^ \гіи-иі іііімя
ДФС у Херсонській області,
за результатами проведеної перевірки,
встановлено достовірність відомостей, зазначених пунктом 2 частими п'ятої
статті .5 Закону України «Про очищення влади», вказаних Коїне.іем ( .11.
у Декларації, вартість майна, набутого Кошелем Є.П. за час псребувашім
на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої стаїм 2 З а к о н у
Укізаїни «Про очищення влади», відповідає наявній подагковіі-1 іікіюі-),манії
про доходи, отриманні із законних джерел.
Запити до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх
справ України, Територіального управління Державної судової адмінігтраінї
України в Херсонській області Державною екологічною
інспгкцкк)
у Херсонській області, керуючись
п.ІУ' Порядку проведення перевірки
достовірності відомостей щодо застосування забором,
иерелба'іеііих
частиною третьою і четвертою ст. 1 Закону України «Про о ч и ш е н н я в,:іали^>.
затвердженого
Постановою
Кабінету
міністрів
України
від 16.10.2015 № 563, зі змінами, внесеними Постановою Кабінету \/1іиістрів
України від 25.03.2015 № 167, не надсилалися, так як маїеріали ос(^бопої
справи та записи в трудовій книжці свідчать, що Кошель Є ї ї. не чаі-імаи
посади судді,
не працював в органах внутрішніх сірав. ініпих
правоохоронних органах, органах прокуратури у неріо;і, ніо пілляїа'
ітеревірці.
За
результатами
проведеної
перевірки
вст.іновлено.
що до Кошеля Євгена Петровича заборони, передбачені ч а с т и н о ю і реїмлс^
і четвертою
статті
1 Закону
України
«Про
очии;,ения
плали»
не застосовуються.

Завідувач сектору
по роботі з персоналом
Державної екологічної інспекції
у Херсонській області
5 лютого 2016 року
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