
,Щодаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи

вiд 25 березня 2015 р. Nя 1б7)

довцкА
про результатп перевiрки, передбаченоi

Законом Украilли "Про очпщецпя владпr'

Вiдповiдно до ггуt-lктiв 1 i 2 частини поятоТ статгi 5 Закону УкраiЪи*Про очищення влади" та
ПОрядКУ проведоння перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами тетьою i четвертою статгi l Закону УкраТни "Про очищення влади",
ЗаТВеРДЖеНОгО Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жoBTruI20l4 р. }lb 563,

Гайсuнська о!ПI Головноzо управпiнttя,ЩФС у BiHHutlbKiй обласmi

(найиенуванrrя орrану держ€lвноi влади / органу мiсцевого сilI\{оврядування, в якому зайr.rае поauдi

(претендус на зайнятгя посали) особа)
проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застос)лання заборон, передбачених
частинами третьою i четвергою статгi l Закону Украiни "про очищення впади'о, Щодо
Гнаmюк Ольzu Сmефанiвнu
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:

облi

Гайсанська ОIПI Головноzо упраапiннл !ФС у Вiннuцькiй обласtпi

Мiсце проживання : феестрацii)

мiсцс роботи,
IlачаJtьн uк коорdанацiйно - монimор uнzовоео вiddiпу

посада на час застосУв,lнtfi лоложОнь Закону УкраiЪи "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки подавалися копiТзаяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", дешlарацiТ пр майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харакгеру за 2014 pik, копiт паспорта , трудовот книжки , документа ,
що пiдтвердхqуе реестрафю у.Щержавному peecтi фiзичнrаr осiб-платникiв шодаткiв

(зазначаr<rгься за наявностi)

запити про надання вiдомостей щодо Гнgmюк ольеu Сmефанiвнu
(прiзвище та iнiцiали особи)

(найменуванtrя органiв перевiрки)

надсилаJrися до

,С.lryжби безпеки



За результатами розгляду запитiв

гайсшпськотодш Головrrого чппав.пilлпя ДФс y Вiпппцькiй облаgтi .

С.гrчжбп безпеки УкраiЪп .та !нфорyацiТ з €дшшого дерlкавпого реестрч осiб . шодо якпх
застосовашо положецшя Закошч YKpai'пrr << Про очпшепня в.llадп > MiпicTeDcTBa юсдицГi
Укпаiнп

(найменуванttя органiв первiрки)

повiдомили:

За оезчльтатами проведеноi перевiп$п з чрахчванням ппсьмового цояqпеппя
рстановдено. що Гнатюк О.С. ч декfiарацii пDо маЙно. доходп. ви,гDати i зобов'язаннfl
фiнансового xapaKTepv за мшцчлий,рiк вказаFо доgтовiрнi вiдомостi шодо чаяв.нgсJi
майна (майнових прав). пабчтого (пабчтчх) Гнатюк О.С. за час перфучапня. на
посадах. визrrачешпх ч rrчнктах 1:10 чаетпнп першоi стаггi 2 Закопу У.кра!rrи <<Про

рчищення владш>. якi ч,iдповiдают+ наявнiй податковiй iпфопмацii про маЦпо
(майновi права) Гнатюк О.С.

За резy.т,rьтаIамлл пповеденоI rrepeBinKи з чрахчванням цисьмового пояснення
встановлепо" шо впртigть мдйца (майпових прав). вказапqго (вцазанrrх) Гпатюк О.С.
v деклrаDацii,про майrrо. доходи. витратц i з,обов'язашпя фiнансового хараrсгерч за
2014 piK. пабчIоrо (Fабчти{) Гн_атюк О.С. за час перебуванн+ на посадах. визпачених
ч пчнкгах 1-10 частллпш першоi cTaTTi 2 Законч УкраiЪи <<Поо оJищення влади>>.

вiдповiдас наявнiй податковiй iнФормацii про доходп. oTlrиMaнi Гнатюк о.С. iз
ракопппх дrкерел

В €ДРО. шодо якпх заgтоgовап9 Шоложецпf ЗакоЕч УкDаiпп <{ ПDо очпшецпя впадп>)
iпфопмашiя вiдсугшя.

За Dезyльтатамд пDоведеноi пеоевiDкш Слчжбою безпекrr YKnaiнrr шаявшпх матеоiалiв.
вiдсrrrпi будь-якi чiдомостi шодо зазпачепоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Гнаmюк Ольеu Сmефанiвнu

(прiзвище, j_м'я та по батьковi особи)

, нqзаслrrрсовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовуrогься/засгосовукrгься )

статгi l Закону УкраiЪи *Про очищон}lя злалц"

3.4
(третьою/чегвертою)

заборони

В.А.Березпер
(iнiuiали та прiзвище)


