
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд25 березня 2015 р. }lb 167)

довIщА
про результатш перевiркп, передбачепоi

Закопом УкраiЪп "Шро очпщенЕя в.падш"

Вiдповiдно до rryнкгiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи'ОПро очищення влаци" та
Порядку проведен}uI перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влаци",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 16 жовтня 2014 р. Ns 56З,

Гойсuнська ОДПI Головноzо управлiння !ФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргzlну державноi влади / органу мiсцевого самоврядуванЕя, в якому займас посаду

(претендуе на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}rя заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою стаrгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
кiнаш rоанu Пеmрiвна
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : феестрацiТ)

Гайсанська О,ЩПI Головно2о управлiннп,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

zоловнuй dерlсавнuй ревiзор-iнr":;;:;'"'#UЙ"п опоdаmlування юраdачнuж осiб

посаJIа ва час застосування положень Закону УкраiЪи "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки подава.пися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраIни "Про очищення ыIади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харакгеру за 2014 piK, копii паспорта , тудовоi книжки , документа,
що пiдтверджуе реестрацiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб-птlатникiв податкiв

(зазначшоться за наявночгi)



Запити про Еадання вiдомостей щодо Кiнаш Iранu Пеmрiвна
(прiзвище та iнiцiа.пи особи)

надсиJIалися до

Гдйспнськоi оЛШ Головного чпоавлiпня ДФС ч Вiнпппькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

ГайсинськоТ ОДШ Головпого упDав;riння ДФС у Вiпншцькiй обдастi

та iнформацiт з €диrrого деDжавпого ресстDy осiб . щодо якшх застосовано положення
Законч УкDаiЪп << ПDо очrrщенrrя владп > MiHicTeocTBa юстпцiiУкраiЪш

(найменувапня оргшriв псрсвiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав), набyтоrо (шабчгих) за час пеDебчвання на
посадах" впзначених у rrчнrсгах 1-10 частини пеDшоi cTaTTi 2 Законч Украiни <<Про

очищення влади>>. вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii пDо майно (майновi
права) .BapTicTb майпа ( майнових пDав). вказаппх в дек.rrарацii пDо майнодоходи .BrrToaTп
i зобов"язаппя фiнашсового хаDактерч вiдповiдае паявrriй податковiй iшформацii пDо

доходп. отDимапi iз закошппх джеDел . в €ДРо. щодо якпх застосовапо Положеппя Закопч
укпаi]ни << Про очищення влмш> iнфопмацiя вiдсчтня

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
KiHatц lpuHa Пеmрiвнu

(прiзвище, iм'я та по бжьковi особи)

не засmосовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не засгосовуrоться/застосовуIоться)

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи О'Про очищення влади"

зазначасться критерlи, на пцставl якого застосо

начальн ик Гайси шськот О,

управ.пiпня ,ЩФС у Вiнпш

Гальянова Л.А.
04зз4-254,76

3.4
(трегьою/ччгвертою)

зфорони

В.А.Березнер
(iнiцiали та прiзвище)
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