
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи

вiд 25 березня 2015 р. М 167)

довIlшА
про результатп перевiркш, шередбачепоТ

Закоцом Украihп "Про очшщеппя влади"

Вiдповiдно до пункriв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою стаrгi l Закоrту УкраiЪи "Про очищення влаци",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовт[u 2аИ р. Ng 563,

Гайсанська ОfПI Головноzо управлiння !ФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргalну державноi влади / оргшrу мiсцсвого сalN{овря,IIування, в якому займас пос4ду

(прегендrе на зайняття посади) особа)
проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
Кабанецъ Галuнu IBaHiBHu

Дата народження:
Мiсце народжедня:
Цаспорт:
Виданий:
дата видачi:

Мiсце проживання: (peecTpauii)

Гайсансько ОIПI Головно?о управ]riнtlя.ЩФС у Вiннuцькiй облосmi

мiсце робоги,
zоловпuй depctcaBH uй iнспекmор Koopd uпацiйно-мо н imор анео во2о вidЙiлу

посада на час застосуванвrt положень Закошу УкраiЪи "Про очищення влали")

.Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про прведення перевiркио
передбаченоТ Законом УкраiЪи О'Про очищення вJIади", декларацiТ про майно, доходи, вlтграти i
зобов'язання фiнансового харакгеру за 2014 piK, копiТ пtrýпорта , цудовоТ кнюкки, док)aмента,
що пiдтвердкуе ресстрацiю у {ержавному peecTpi фiзичнlоt осiб-шlатникiв податкiв

(зазначаються за наявносгi)

Запиги про наданЕя вiдомостей щодо Кабанець Галluнu IBaHiBHa
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсиJI:шися до

Гайсшпськоi ОДПI Головllого чпрашЦппя ДФС у Вiппшцькi{ обласцi ,едрФц_Oýgщ
Украiпи.

(найменування органiв перевiрки)



За результатами розгляду запитiв

Гайсшпс_ькоiоДПI Голорllого чппав.лiшня ДФС у Вiнппцькiй областi

С;rчжбц безпекп Украiпп 
'та 

iнфоDщацiТ з €дпrrого державпого peecTpv осiб . шIодо пкпх
застосовапо положеппя Закошy Укпаihп << IIпо очпшеrrпя влцш D MiHigTeDcTBa юстrrцii
Укпаiнп

(наймсшувшrня оргаriв перевiрки)

повiдомили:
За резчльтатами пповеденоi перевiрки фiзшчпоi особи Кабапец+ Цалиrrи

Iванiвнш. пiдтвердпшх документiв встановлено. що Кабашець Галпною Iванiвною ч
деrспарацii про доходп. +итDати i зобов'язання фiнапсового хаоактерч за миrrулий piK
вкдзано доgговiрпi вiдомостi шодо , наявЕостi майна (цайшових прав}. набчтого
(пабчтих) Кабапець Галпною Iванiвпою за час пепебчвацrrя на посадах. визначеших v
rrчнrсгах 1 - 10 чаgтини шершоi gTaTTi 2 ЗакоЕy YKpaiHп "Ппо очпшення влади'l. якi
вiдповiдають rrаявнiй податковiй iнформацili прр майно (майновi права) Кqбапець
Галинш Iванiвпп.

за резчльтатамп проведеноi пеоевilrки Кабапець Галипш IBaHiBHи та
пiлтвердпллх доrсчмеrrтiв. наддних grапом па 08.09.2015 рqFy також +gгановлечо. що
ваптigtь майца_(майпових поав'|. вказапрго (вказап4х) Кабанець Галиною Iванiвною
y деклаDацii пDо майно. доходи. вицDатп i зобов'язапня фirrпнсового _хаDактеру за
мпнчлшй piK. набчтого (набчтшх) Кабапець Галпнqю Iванiвпою за час перебчвапrrя на
прсадахл вшзначешrх v rrчнrсrах 1 - 1Q частпнп пеошоi стаrri 2 Законч Украikш "Про
очпщення.в.ltади". вiдповiдае наявчiй податковiй iнфоDмацii про доходп. отDпмавi
Кабапець Г.I. iз законних джереп.

В €ДРО. щодо якшх застосQваlrо Полоlкешпя Закоrrч УкраiЪп << IIDo оччщепшя владп>
iпФоршацiя вiдсrrтпя.

За пезчльтатамп пDоведепоi шеревiпкп Слчжбою безпекп Укпаiпп паявппх матеDiалiв.
вiдсrrтпi бчдьякi вiдомостi rцодо зазпачевоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Кобонець Гшl ан u IBaHiBHu

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

заборони, пердбаченi частиною
(не засгосовуtоться/засгосовуrcrгься)

статгi l Закоку УкрТни "Про очищення влади"

зазнача€ться крлrгерiй, на пйgгавi якого

ОДП Головпого
шшцькiй областi

В.А.Бепезпер
(iнiцiалв та прiзвище)
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