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Додаток 5

доПryядку
(в редакцii постаtIови Кrrбiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. Nэ 167)

довIщА
шро результатш перевiрки, передбаченоi

Закопом Украiпи "Про очищепня владп"

Вiдповiдно до гryнктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення влади" та

Порядку ,rро""д"""" перевiрки _ достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,

передбаченr* "u"r"nur" ф"rй. i чет"ертЬю cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд lб жовтня 2014 р, Ns 563,

ГаЙсuнськаоДПIГоловноzоуправлiння,ЩФСуВiннuцькiйобласmi

ь

(прегенлус на зайнятгя посади) особа)

проведенО перевiркУ достовiрно"ri u_iдо"осr"t щодо застосуван}ш заборон, передбачених
. 1 б-__л--, \7-_лт.--..(r*Iал aTlrrTlrAEUc рпяпlf" ltla)по;;;;";;"",рй"оо i.n"ruерrою cTaTTi 1 ЗаконУ Украiни "Про очиЩен}UI влади", ЩоДо

Бонdаоо Сеоziя Пеmровuча

Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi: .

Мiсце проживання : фесстраuii)

Гайсuнська ОДПI Головно?о упрOвлiння.ЩФС у Вiннацъкiil обласmi

мiсце роботи,

zоловнuй dерясавнай ревiзор- iнспекmор вiddiлу поdаmковоzо ауdumу

,Щля провеДення перевiрки подавчrлися копii заяви особи про проведення перевiрки,

передбаченоi Заковом Украlни "Про очищення вJIади", декларацii про майно, доходи, вt,t,грати i

.оЁо"'".u"о фiнансового *upu*py за2014 piK, копiТ паспорта, трудовоi книжки, докум€нта,

що пiдтверджуе реестрчцiо у.щерйвному peecTpi фiзичних осiб_п_гrатникiв податкiв

(зазначаrсrгься за наявносгi)



Загпrги про надання вiдомостей щодо Бонdара Серziя Пеmровача
(прiзвище та iнiцiаrrи особи)

надсил:шися до

Гайспнськоi оДШ Головпого уппав.гriння ДФС ч Вiппицькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайсипськоi оДШ Головпого чправлiнпя ДФС ч Вiпппцькiй областi

та iнфоомацiт з €дшпого деDжавного реестDч осiб . rцодо якпх застосовапо положенпя
законy Украiъп << ПDо очищешня влдди > Мiпiстепства юстпцii УкDаiпп

(найменування оргаrriв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових пDав). набчтого (набlrгих) за час перебчвання на
посадах. з yрахчванням ппсьмового пояснення . визначених ч пчнктах 1-10 частпни
першоi cTaTTi 2 Законч Украiни <<Про очицення владп>. вiдповiдають наявнiй
податковЙ iнформацii пDо маЙно (маЙновi права) .BapTicTb майна ( майшовпх прав) . з
чDахчванням ппсьмового пояснення . вказаних в деrgгIаDацii пDо майнодоходи .витDатп i
зобов"язанпя фiпансового хдDактепч вiдповiдас наявпiй податковiй iпфоDмацii продоходп.
отриманi iз законпих джерел . в €ДР9. щодо якпх застосовано Полоrкешня Законy УкDаihп
<< ПDо очпщепня вдrадю> iпфоDмацiя вiдсчтпя.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Бо Hdapa Серziя Пеmров uчо

(прiзвище, irчr'я та по батьковi особи)

не засmосовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовукrься/застосовуються)

cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влади"

зазначасться кригерiй, на пiдставi якого
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