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,Щодаток 5

ло Порялку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. Nч l67)

довIlшА
про результати перевiркио передбаченоi

Законом YKpaillн "Про очпщеЕпя влддlл'П

Вiдповiдно до rrункгiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украihи "Про очищення влаци" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування забороно
передбаченкх частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закоrrу Украiни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтня 2014 р. Ns 563,

Гайсuнська ОIПI Головноzо управлiнttя [ФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргаrrу державноi влади / орrану мiсцевого сап.tоврядуваrrнJl, в якому займас посаду

(претенлус на зайнятгя поса,ли) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон; передбачених
частинами третьою i чсrвергою статгi l 3акону УкраiЪи "Про очищення влаци", щодо
Гал ьян ов о t Люdлцшlu дн аплол i[BH u
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Вцдадий:
дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання: (реестрацii)

Гайсuнська ОfПI Головноzо управлtiнlап,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсше роботи,
zоловнай спецiоJлiсm з пumань KadpoBoi робоmu

посад& на час застосування положеt{ь Закону Украiни "Про очищення влади")

!ля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про прведення первiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення владиО', деклараr{iТ про майно, доходи, вlтграти i
зобов'язання фiнансового херакrеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоТ книжки , доч.мента ,

що пiдтвердкуе ресстрацiю у,Щержавному peccTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за наявносгi)

Запити про надання вiдомостей щодо Гальяново! Люlмuлtu Анаmолilвна
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсиJI{шися до

Гайсlлшськоi ОДПI Головного чшравiriшпя ДФС v Вiшпшцькiй облдстi ,Слчжбш безпеки
Укодiпп.

(нйменуванпя органiв перевiрки)



За результатами розгляду запитlв

Гайсипськоi оДШ Головшого чправ.лiпшя ДФС v Вi+ппцькiй областi

ПОВЦОМИJIИ:

мп
встflновлеЕо_ lпо Гальяновою Л.д. ч декпаDацiI про мsйно. доходп. виIDатш i

вказаноза

Украirrп
(найменування opralriB перевiрки)

в

Л.д. iз закошппх дrrrереп.

В €ДРО. щодо якпх застосовашо Положеппя Закопч УкDаIшш << IIро очпшеFrrя вrrаДп>>

iпформацiя вiдсrrrця.

Зд пезультатамrr проведеноi пепевiпкlr С.пчжбою безпекп УкпаiЪп паявпшх MaTepia{tiB.

вiдсчтшi бчдьякi вiдомостi щодо зазшаченоi особп.

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
Гшt ьяно в ot Люdм ull u Анаmол itBH u

про майно (майповi права) ГальяrrовоiЛ.А.

2оI4

яновою

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

(не засгосовlrоться/засгосовlтоться)

статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення вIIали"

аеться крштерiй, на пiдставi якого

l.ЩIП Головпого
цькiй об;rастi

Ф"li|:J

3.4

В.А.Березпер
(iнiцiали та прiзвшuе)

ffе*iЁ}


