
Додаток 5

до Порядку

(в релакчii пож:Ёff.rтИЧJ,БВ УКРаТНИ

довIдкл
про результатп r,epeBipкm, передбаченоi

Законом YKpaiнrr "Про о"ощеппя влади"

Вiдповiдно до rгУrrктiв 1 i 2 частини п'ятоi статгi 5 ЗаконУ Украiни"Про очиtЦення Влади" та

Порядку ,,роu"д"""" перевiрки. o*rouipro"ri вiдомостей щодо застосуванн,t заборон,

передбачених частинами третьою t :*Й9;_Ьl lЧj*:J,flъъl; Х,rъ ;Ё:"""" 
влади",

затверджено.о rrо",u"о"ою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вtд tt

гайсанська о,щпI головно?о управлiння,ЩФС у ВiННuЦЬКiЙ ОбЛаСПli

Дата народження,
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:

Мiсце проживання: (реестрацi1)

Гайсuнсько об'еdнана depllcoBHa поdаmкова iнспекцiя Головноzо управлiння ДФС у

Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,

з авiф вач секmору кому нiкацiй

ýБна.rают"с" за наявносгi)

жжi9frlхт;Н##.Т#-#;;;Бl; pi-, йii-,,u".,оj,u , трУдовоТ п'Y: ДокУмента '

шо пiдтверд2куе реестрацiю у,щержавному рЁестрi фiзичних осiб_платникlв податкlв



(прiзвище та iнiuiали особи)

надсиJIаJIися до

Гайсппськоi оДПI Головного yправ.rriпня ДФС v Вiнппцькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгJlяду запитiв

гайспкськоi олпI Головпого чппавлirrпя ДФс v Вiнпиrrькiй областi

та iнфоомацii з €дишого деDжа,вноrо DeccTpv осiб . щодо якпх застоеовапо положенпя
Законч УкраiЪп << ПDо очшщенпя владп >> MiпicTepcTBa юстпцiiУкраiнш

(найменування оргавiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майновпх прав). набчтого (набtrrих) Горбань Н.М. за час
rrеDебчвання на посадах. визначених v rrчнктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Закоrrv
ykpaiнll <<flpo очищення владп>. вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про
майно (майповi пDава) ГоDбань H.M."BanTicTb майца ( майновшх прав) . вказапих в
деклаDацfi про шайrrодоходп .вптDати i зобов>>язанrrя фiнапсового xapakTeDy вiдповiдас
наявнiй податковiй iHфopMaltii про доходш. отрпманi iз законних дясерел . в €дро. щодо
яких застосовапо Положепrrя Закопч УкраiЪп << ПDо очишеппя влддп> iнфоDмацiя вiдсyтпя

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до

Гор б ан ь Н аmшлii М tMa йlliB н u

L-

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засfпосовуюrцься заборони, передбаченi частиною
(не засгосовуrсrгься/застосовуються)

cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влади"

зазначаеться крrтгерiй, на пiдставi якого

начальнпк Гайс
управлiнпя.ЩФС у L,

сФ

ý ý,

3.4

В.А.Березнер
(iнiчiали та прiзвище)hg"fidвФ*iI

ý;,i:{)
{[оdаmок 5 в реdакцii

Гальянова Л.А.
04зз4-25476

q?лý ý ь

чwм I67 Bid 25.03.2015}


