
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. М l67)

довIдtл
про результати пepeBipKlro шередбачепоi

Закопом УкраiЪш *Про очищеппя влади"

Вiдповiднo до пункгiв l i 2 частини п'ятоi статгi 5 Закону Украiни "Про очищення влади" та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосувая[ш заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи *Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 201'4 р, Ns 5бЗ,

Гаrtсuнська ОIПI Головноео упраьпiнпя,ЩФС у Вiннuцькiil обласmi

(наймеrrування органу держtlвноi влади / органу мiсцевого сЕl]\.rовряJlувitння, в якому займае посаду

(претенлуе на зайняття посапи) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвергою cTaTTi l Закону УкраiЪи "Про очищення вJtади", щодо

Д елluduк Люdл,ttлu Baclu iBHu

Дата народження:
мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Ресстрацiйний номер облiковоI картки платника податкiв:
Мiсце проживання : фесстрашiТ)

Гоilсанська ОIПI ГолtовНоzо упровлiнttя rЩФС у Вiнпuцькiй обласmi

мiсце робmи,
zоловно?о Йереrcавноzо ревЬора-iнспекmора вiddiлу опоlаmtЕваflня юрudачнtх осiб

посада на час засгосранкя положень Закону УкраЪи О'Про очищення влаци")

,Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
пердбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декпарацiТ про майно, доходи, вrграти i
зобов'язання фiнансового характýру за2014 рiц копiТ паспорта , цудовоТ книжки , доц/мента ,

що пiдтвердхryе реестрачiю у,Щержавному peecтpi фiзичних осiб-птtатникiв податкiв

(зазначаються за наявноgгi)

Заггrrги про надання вiдомостей щодо ДемuO,uк Люdмuлu Васшtiвнu
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсиJlалися до

ГайсипськоiОДПI Головцогочпоав.пiпшп ДФС ч Вiпнпцькiй областi ,С.л.чэкбп безпеки
Украiпи.

(наймснування органiв псревiрки)



За результатами розгляду запитiв

Гайсцпськоi оДШ Го;rовпого чправлiппя ДФС y Вiпппцькifi об.пастi

ýлибш безпекш УкраiЪп ,та iнфоDмацii з €дшного деDждвrrого DеестDy осiб . щодо якпх
здстосовашо положеппя Закоrrч УкDаiшп << ПDо очшшепrrя в;rадп > MiпicTeDcTBa юстпцii
Укр4liшп

(найменувшrrя opraHiB перевiрки)

повiдомили:

за резчльтатами проведепоi пeDeBipkll з чDдхчванням пллсьмового поясненrrя
вgтановлено. що Демпдпк Л.В. ч дек.IIаDацii шро маЙно. доходп. вIIтDатп i
зобов'язання фiнансqвого xaparcTepv за минчлий piK вказано достовiрнi вiдомостi
щодо наявпостi майна (майпових прав).. набчтого (пабчтих) Демидпк, Л.В. за час
пеDебчвдппя на посадах. визпаченпх v rryнктах 1-10 частипп першоi gтдттi 2 Законy
Украiнп <<IIро очпщенпя влади>>. якi вiдповiдають наявнiй податковй iнформацii
про майно (майповi права) Демидик Л,В.

за Dезyльтатамп пповелепоi пепевiпки з чDахyваЕпям письмового пояспення
встановлеrrо. що ваптiсгь майпа (млйнових пDав). вка?анрго (вказаппх) Демпдшк
л.в. v дек;rарацii поо майно. доходи. вптратrr i зобов'язrппя фiпапсового хараrсrеDч
за 2014 piK. набyтого (набyтлrх) Демrrдик Л.В. за час перебчв.ання Fa посадах.
визначепих v rryrrrсгах 1-10 частини першоi graтri 2 ЗакоЕч УкDаiпп (fIDo очпщешпя
владр>. вiдповiдас rrаявпiй податковiй iнформацii про доходи. отриманi Демидик Л.в.
iз закоппих дrrсере.п.

В €ДРо. шодо якшх заgтосовsпо полоrкеппя ЗакоЕч УкDаiпп ( пDо очпщепЕя вJtадп)
iпформацiя вiдсчтпя.

За пезyльтатамп проведешоL пеоевiркп С;rчясбою безrrекп УкDаi]пш шаявппх MaTenia;lb
вiдсчтпi бчдь-якi вiдомостi щодо зазпачепот особп.

За результатами прведеноТ первiрки встаноыIено, що до

,Щем ad uк Люdм шu а В ас алiвн а

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

щ заборони, перлбаченi частиною
(не зачгосовуrоться/застосовуються)

статri l Закону УкраlЪи "Про очищення влаци"

за}начаеться крrгерiй, на пИgгавi якого

ОДШ Головrrого
вiпппцькiй об.ластi

3,4
(третьою/чегвергою)

В.А.Березпеп
(iнiчiали та прiзвище)


