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ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про
очищення влади"

Березнера Володимира Анатолійовича, який працює на посаді начальника 
Гайсинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління

ДФС у Вінницькій області.
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про 

очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 563, Державною 
фіскальною службою України проведено перевірку достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

овного

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, 
паспорту громадянина України та інших документів на відповідні запити 
органів перевірки.

Запити про надання відомостей щодо Березнера Володимира 
Анатолійовича надсилалися до Генеральної прокуратури України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 
Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України та 
територіальних органів Державної фіскальної служби України.

За результатами розгляду органи перевірки повідомили:



Генеральна прокуратура України -  вказана особа у період з 21 листопада 
2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в 
органах прокуратури не працювала і заходи, передбачені пунктом 12 частини 
другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", 
не здійснювала (лист від 31.12.2014 № 11/1-2954 вих-14);

Міністерство внутрішніх справ України -  вказана особа в період з 
21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на посадах в органах 
внутрішніх справ не працювала і заходи передбачені пунктами 9, 10, 11 
частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення 
влади", не здійснювала (лист від 19.02.2015 № 8426/46);

Служба безпеки України -  в Службі безпеки України в результаті 
перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодр Березнера 
Володимира Анатолійовича (лист від 31.12.2014 № 24/л-1738);

Міністерство юстиції України -  в Єдиному державному реєстрі осіб, 
щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" 
інформація щодо Березнера Володимира Анатолійовича відсутня (лист 
від 30.03.2015 № Ц3647/14);

Державна судова адміністрація України -  станом на 27.1Г2014 судові 
рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п’ятою -  сьомої 
статті 3 Закону України "Про очищення влади" стосовно Березнера 
Володимира Анатолійовича в Єдиному державному реєстрі судових рішень 
відсутні (лист від 03.02.2015 № 10-1948/15);

Гайсинська об’єднана державна податкова інспекці Головного 
управління ДФС у Вінницькій області -  інформація особи, Зазначена в 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
за 2013 рік, відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані із 
законних джерел (висновок про результати перевірки достовірності 
відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України 
"Про очищення влади" від 23.01.2015 № 161).

За результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено, 
що до Березнера Володимира Анатолійовича не застосовуються заборони, 
визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про 
очищення влади".
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