
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiяеry MiHicTpiB УкраТни

вiд25 березня 2015 р. М 167)

довцкл
шро результатп перевiркш, передбачепоi

Законом Украiни "Про очищепня влади'О

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" Та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи О'Про очищення вЛаци",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р. М 563,

Гайсинська ОЩШI Головпого управлiшшя ЩФС у Вiншпцькiйобластi

(найменуванrrя органу лержавноi влади / органу мiсuевого самоврядування. в якому заЙмас посаJlу

(прсгенлус на зайняття посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосрання заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо

Бабаян Тетяни Василiвнп

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

дата та мiсце народження,

серiя та номер паспорта громадянина Украiни, ким i коли виданий,

реестраIriйний номер облiковоi картки платника податкiв,

мlсце проживання,

Гайсшrrська ОЩII Головпого управлiнпя !ФС у Вiнницькiйобластi

мiсше роботи,
головпнй дерясавнпй ревiзорiпспектор вiддiлу оподаткування юрпдичнпх осiб

посада на час застосування положень Закону Украiни "Про очищення влади")

fuя проведення перевiрки подавалися копiТ змви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраТни "Про очищення вJIади", декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2014 pib а також iнших документiв

щацц_ца9цаща
(зшначаються за наявностi)

запити про надання вiдомостей щодо Бабаяп Тетяни Василiвнп
(прiзвищс та iнiцiали особи)

надсил:rлися до Головпого терштор
(найменування органiв перевiрки)



Запити про надання вiдомостей щодо Бабаян Тетяни Василrвни

надсилалися до

(прiзвище та iнiцiали особи)

Головпого теритопiального yправлiння ЮстицiТ
(найменування органiв перевiрки)

в Вiнницькiй областi . ТеDиторiального упDавлiпня Державноi счдовот адмiнiстрацii
УкраiЪп в Вiнницькiй областi. Гайспнськоi ОДПI Головного чправлiння Д(DС ч ВiнницькiЙ
областi

За резyльтатами розгляду запитiв Головпого територiального yправлiння ЮстпцiТ
1"uй"епу"а"", op.*iu *ревiрки )

в Вiнницькiй областi . Територiа.llьного управлiння ДержавноТ сyдовоi адмiнiстрацiТ
УкраiЪи в Вiннпцькiй областi. Гайспнськоi ОДЦI Головного чправлiння Д(DС v ВiпншцькiЙ
областi

повiдомили: в €ДРО. щодо яких застосовано Положення Законy УкDаiни << ПDо очищення
влади>> iпформацiя вiдсуrня . в €ДР счдових рiшень iпформацiя вiдсчтпя . BaDTicTb маЙна (

майнових пDав). вказаних в декларацii про майнодоходш.витDати i зобов>>язання

фiнансового характеDч вiдповiдас наявнiй податковiй iнформацii про доходи .

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до

Бабаяп Тетянп Васплrвни
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не застосовyються заборони, передбаченi частиною 3.4
( не застосовуються/застосовуються)

cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади"

(третьою/четвертою)

зазначасться критерiй, на пiдставi якого застосовусться

В.о.начальника Гайсинськоi ОДЛ Головного
управлiння ЩФС у Вiннлlцькiй областi (iнiuiали та прiзвище)

Гальянова Л.А.
25476


