
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнgгу MiHicTpiB УкраТни

вiд 25 березня 2015 р. Лg 167)

довIlцtА
про результатп перевiркп, лередбаченоТ

Закопом Украiпп *Про очпщеппя владш"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очrлцення влади" та
Порядку проведення перевiрки лостовiрностi вiдомостей щодо застосуван}и заборон,
передбачених частинами третьою i чсгвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи ООПро очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтн,r 2014 р. Ns 5б3,

Гайсанська ОДПI Головноео управ,аiння tФС у Вiннuцькiй обласmi

(наймеrrування орг€ц{у державцоi влади / органу мiсцевого самовряд}ъанRя, в якому займае посаду

(прегенryе на зайяятгя посали) особа)
проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуванЕ,I заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi l Закону УкраiЪи*Про очищення влади"о щодо

ДаIа народжешня:
МД:це народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:
Мiсце проживання: фесстраuii)

Гайсuнсько об'еlпана dерuсавна поdаmкова iнспекцiя Головноzо упраапiннп ДФС у
Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
zолов н uй dep uсавн uй ре вiзор-iнспе кmор BiDdllly поd аmко Bozo ayd umу

поýада на ч!rc застосуванкя положень Закону Украiни "Про очищенrrя влади")

{ля проведення перевiрки подава-пися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади'О, декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоТ кнюкки , документа ,

що пiдтверджуе реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за наявностi)



Запити про надання вiдомостей щодо БонdареНко Анzелiпu ВасалiвнU

(прiзвище та iHirria,rи особи)

надсилaлJIися до

вiнппrrькi

За результатами розгляду запитiв

Гайсшшськоi оДШ Головного чппав.iliппя ДФС ч Вiнпццькiй областi

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
Б онd аренко Анzел iH u В ас ulliB н u

(найменування органiв перевiрки )

та iнформацii з €дпrrого державного ресстрy осiб . щодо якпх застоеовапо положепня

(найменування орrанiв перевiрки)

посаддх. з vDдхYвДнпям ппсьмового пояснення . визнхчених v rryнктах 1_10 частини

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засfпосовуюmьсл заборони, передбаченi частиною
(не засюсовутоться/застосовуrоrгься )

3.4

cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влаци''

зазнача€ться критерiй, на пiдсгавi якого

IIача;rьнпк Гайсипсь
управлiння ЩФС у

Гальянова Л.А.
афз4-25476

В.А.Бепезнеп
(iнiшiали та прiзвище)
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