
,Щодаток 5

до Порядку
(в редакчiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни

вiд 25 березня 2015 р. }lЪ 167)

довшкА
про результатп перевiрки, передбаченоi

Законом YKpaiнrr "Про очпщенпя влади"

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

Порялку про"*д"rrr" перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваЕюI заборон,

.r"релбu.rеrих частина"" фar"Ъо i четвертЬю cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд lб жовтнЯ 2014 р. ЛЬ 563,

Гайсuнська ОДПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обллсmi

lнайменуваяня ор.а"у л"р**rоТ влади / органу мiсцевого саil,rоврядуванЕя, в якому займас посаду

проведено перевlрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннrl заборон, передбачених

частинами третьоЮ i четвертою статгi 1 ЗаконУ УкраIни "Про очищення влади", щоДо

Бооmовак Марuна Павлiвна
Дата народження:
Мiсце народдення:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
ре€ст,рацiйний номер облiковот картю{ платника податкв:
Мiсце проживання: (реестрачii)

Гаitсuнська OцIII Головно?о упраNtiння,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

Micue роботи,

zоловнай dерlсавнай ревiзор-iнспекmор вiddiлу doxodiB i зборiв з фiзачнuх осiб

flосада на час застос}ъання положень Закону УкраiЪи "Про очицеtlrrя влади")

ffля проведення перевiрки подавzrлися копii заяви особи про проведення перевiрки,

передбаченоТ Зu*о"о" УкраЪи "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i

зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоi кнюкки , документа ,

що пiдтвердхryс ре€страцiю у.Щержавному peecTpi фiзичних осiб-гglатнИкiв податкiВ

(зазначаються за наявностi)



запити про надання вiдомостей щодо Борmовuк Маранu Павлiвна

(прiзвищс та iнiцiали особи)

надсилалися до

ГайсинськоТ оДТП Головного чппавлiння ДФС ч Вiнниuькiй областi
(найменувшrru органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайспrrськоi оДШ Головпого уппавлiпня ДФС у Вiнпицькiй областi

та iнформацiТ з €дппого державпого Dесстцч осiб . щодо якшх застосовано полоrкенrrя
законч Укпаiни << Про очищепня влади >> Мiпiстепства юстпцiiукпаiъп

(найменуванrrя органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). набчтого (набrrгих) за час перебчвання на
посадах. з чDахYванням письмового пояснення . визначених v пYltктах 1-10 частини
першоi стаrтi 2 Законч УкDаiни <<про очищення владю>. вiдповiдають наявнй
податковй iнформацii rrpo майно (майновi права) .BapTicTb майша ( майпових прав) . з
yDахчванням письмового пояснення . вказаrrrrх в дек;rаDацiт пDо майнодоходи .вптоатш i
зобов"язання фiнашсового xaparcrepv вiдповiдас паявнiй податковiй iнфопмдцiт ппо доходп.
отошмашi iз законнпх дrкеDел . в €ДРо. щодо якпх застосовано Положеппя Законч УкDаТни
<< Про очцщення владrо> iнформацiя вiдсчтпя

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
Борmовuк Маранu Павлiвнu

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

щ заборони,передбаченiчастиною
(не застосовуIсrгься/застосовуrmься)

статгi 1 Закону Украiни "Про очищення влади"

зазначасться критерiй, на пiдставi якого

Z*аЛьь-\
lэ * 1, _д 'J ".r"лначальrrпк Гайсппсько'i

управлiння ЩФС у

Гальянова Л.А.
04зз4-254,1б

3.4
(третьою/четвертою)

В.А.Березнер
iдпис) ,' (iнiuiали та прiзвище)
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