
Щодаток 5

ло Порядку
(в релакчii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни

вiд 25 березня 20i5 р. Nэ l67)

довIlцtА
про результатп перевiркп, передбаченоI

Законом Украiнп "Про очшщеппя влади'О

Вiдповiдно до rryнктiв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону Украiни "Про очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Укра'rЪи вiд lб жовтня 2014 р. Ns 563,

Гайсuнська О,ЩПI Головноzо упраuлiння [ФС у Вiннuцькiй обласmi

(наЁтменувшrня органу державноТ влади / органу мiсцевого сап4оврядування, в якому займас посаду

(прсгеядуе на зайнятгя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосувапня заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
Ч ехо Олекс aHdp g Гр аеор о в ач о
Дата народження:
Мiсце народження:
ПаспоDт:
Виданий:
дата видачi:
Рессцlацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : (реестрацii)

Гайсuнська ОfПI Головноzо управJлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

Micue роботи,
zоловнuй dерысавнай ревiзор-iнспекmор Теплutlькоzо вiddiлення

посада на час застос}ъання полох(ень Захону Украiни "Про очищення влади")

flля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом Украiни *Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, вl,t,грати i
зобов'язаняя фiнансового характеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоi книжки , документа ,

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

(зазначаються за наявностi)



Запити про надання вiдомостей щодо Чеха Олексанdоа Граzоровача
@оО")

надсипаJIися до

ГайспHcbKoiоДПI Головrrого упDавлiнпя ДФС у BiHшrrцькiй sбдаýц
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

ГяйсвнськоТ о]ТПI Головного чппавлiння ЛФС v Вiнпиrrькiй областi

та iнформацiТ з €дппого деDжавного Dес.стру осiб . щодо якпх застосовапо положепця
закопу Украiъп << Про очпщенrrя владп >> Мiпiстепства юстпцii ykpaiнrr

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майпових пDав). набчтого (набутих) за час перебчвання на
посадах. визначених y rryнкгах 1-10 частини пеDшоi cTaTTi 2 Законч УкDаiни (Про
очищепня владю>. вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii ппо майно (майновi
права) .BaDTicTb майна ( майповпх прав). вказапих в деклдDацii про майподоходп.вптDати
i зобов"язаппя фiпансового xaDakTeDv вiдшовiдае паявпiй податковiй iпФормацii rroo

доходп. отппмаrri iз закоrrнпх джепел , в €ДРО. щодо якшх застосовапо Положепня Закошy
украiъи << Ппо очrrщешня владп>> iшформацiя вiдсчтня

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Чехо Ол екс aHdp а Гр uzop о в ач а

(не застосовутсrгься/заотосовуються)

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення владиО'

не засmосовчюmься

нача.пьник Гайси
управлiння ЩФС у Bi

зазначасться на пцставl якого засI

В.А.Березнер
(iнiчiа,чи та прiзвище)

Гшьянова Л.А.
04334-254,76
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