
Додаток 5

до Порялку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 25 березня 2015 р, М 1б7)

довцкА
шро результати перевiркио передбаченоi

Зако"ом Украiпи "Про очищення вл&дп''

Вiдповiдно до гтунктiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закоrry Украiни "Про очищення влади" та

ПорядкУ проведення перевlркИ. достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}Ut заборон,

передбачен}il( частинами трЕтьою i ,"r;;;;; cTaTTi 1 Закону УкршЪи "Пр_о очищення влади",

затвердхено.о по"ru"овооkабirпету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтн,I2014 р, Ns 56з,

Гайсuнська О,ЩПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

;Жffi;;;;#;четвертою статгi 1 закону УкраТни'ОПРО ОЧИЩеННЯ ВЛаДИ"' ЩОДО

Дата народжецня:
Мiсце народжешня:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:.

lKoB01

фесстрачiТ)

Гаilсuнська ОIПI Головно2о управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

,щля провелення перевiрки подавалися копiт заяви особи про проведення перевlрки,

передбаченоТ Законом Украrни'ОГ[ро очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i

зобов'язання фiнансово.о *upu*r*iy за20|4 piK, копiТ паспорта , трудовоi книжки , документа ,

що пiдтверд:куе реестраItiю у,щержав"оrу рЁ."rрi фiзичних осiб_гUIатникiв податкiв

мiсче роботи,

zоловнuй dернсавнuй поdаmковuа pe"biiliHcпekпop вiddiлу опоdоmtgвання фiзачнuх осiб

1rаз*rа"аютuс, за наявносгi)



Запrrги про надання вiдомостей щодо Колiбабчvк Iоuна Вшерiiвнu
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилirлися до

Гайспнськоi OJШI Головного yппавлiнпя ДФС v Вiпншrrькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

гайспнськоiодш Головного чппав;riнпя ДФс v Вiнппrrькiй областi

та iнформацii з €дшпого державпого peecTnv осiб . щодо яких застосовано положенrrя
Законч Украiпп << ПDо очпщеппя владп > MiпicTepcTBa юстицii Украi]пп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). набчтого (набчтих) за час перебчвання на
посадах, визначеппх v шчнктах 1-10 частини пеDшоi cTaTTi 2 Законч УкDаiцп (<Про

очищення владш>. вiдповiдають наявпiй податковiй iнформацii про майно (майновi
пDава) .BanTicTb майна ( майнових прав) . вказапшх в декlrаDацГi пDо майнодоходи .вптпати
i зобов"язацня Фiнапсового xapakTeny вiдповiдас паявнiй податковiй iпформацii пDо
доходп. отопманi iз законних джеDел . в €ДРо. щодо якпх застосовано Положепrrя Закоrтy
укпаiъи << Ппо очшщення шrадш> iнфоDмацiя вiдсчтпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
К олiб абчу к rp ан u В шлер iiBH u

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не заспrосовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовуються/застосовуються)

статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влали"

зазначасться критерiй, на пiдсгавi якого

начальппк Гайспrrськоi о
управлiння.ЩФС у BiH

3,4
(третьою/чегвертою)

/ В.Д.Ъерезпер
/ (iнiцiали та прiзвище)

Гальянова Л.А.
04з34-25476
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