
Додаток 5

до Порядку
(в релакuiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни

вiд 25 березня 2015 р. }lb l67)

довIдкА
про результати перевiрки, передбачешоi

Законом УкраiЪш "Про очпщеltпя владп"

Вiдповiдно до гryнкгiв 1 i 2 частини пОятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення влади" та
Порядку проведеню{ перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою ста,гтi l Закону Украihи "Про очищення влаци'О,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтня 20|4 р, Ns 563,

Гаtлсuнська О!ПI Голоsноео упроN,iння fФС у Вiннuцькiй облосmi

(найменувания органу державuоi влади / органу мiсцевого самоврядуванЕя, в якому займае посаду

(прегенлуе на зайнятгя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
Дрmел,t енко Mapii Валенmuн iBHu

Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоi картки шлатника податкiв:
Мiсце проживання: (реестраuii)

Гайсuнська ОДПI Головноео упрOапiннл,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
начальнIлк вitdiлу поd amшoаozo ау0 umу

посада на час застос}tsання положень Закону Украiни "Про очищення влади")

Щля проведення перевiрки подав:tJIися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищеншI в]Iади'О, декларацiТ про майно, доходи, вrтграпа i
зобов'язання фiнансового хараю",эру за2014 piK, копiТ паспорта, трудовоТ кнюкки , доч.меЕта ,

що пiдтвердяryе реестацiю у,Щержавному peecTpi фiзичнlтх осiб-платникiв податкiв

(зазначшсrгься за наявносгi)

запити пр надання вiдомостей щодо Аоmеменко Mapit Вшuепmанiвнu
(прiзвище та iнiцiа.пи особи)

надсилilпися до

гайсшпськоi одш Головноrо чправлiвшя ДФс v Вiшшшцькiй областi .с.пчжби безпекш
Укпаiни.
(найменування органiв перевiрки)



За результатами розгJlяду запитiв

Гайспшськоi оДШ Головцого чправлiшпя ДФС v Вiппшцькiй областi

повцомили:

Украiпп
(найменування oprBrriB перевiркя)

Артеменко MapiТ Валентпнiвrrи.

м.в. iз законших дrrсереп

в €ш>о. щодо якпх застосовашо Положепшя ЗаконY Укоаiпп << ПDо очrrщешпя BJIiIIП>>

iпфопмапiя вiлсчтпя.

За результатами проведеноТ перевiрки вýтановлено, що до
Ар mеменко Mopti Воленmuнiвн u

за резчльтатамп пхюведепоii пепевiркrr Слтлсбою безпекш Укпаflпп папвппх мrтерiа.пiв
вiдсчтпi бyдьякi вiдомостi шодо зазпачеgоi особп.

{прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

незаслпOсовуюmься заборони, передбаченiчастиною
(не засгосовуються/засгосовукrгься)

статгi l Закоку УкраiЪи'ОПро очищення влади"

зазнача€ться критерiй, на пiдgгавi якого

ОДП Головпого
пцькiй областi

3.4
(трегьою/чегвергою)

зборони

В.А.Беоезшеп
(iкiцiали та прiзвище)
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