
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд25 березня 2015 р. N9 l67)

довцкА
про результатп перевiрки, передбаченоi

Закопом УкраiЪп "Шро очrrщепня влади'О

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення влади" та
Порядку проведенЕ,I перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади",
затверд]кеного постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд lб жовтня 2014 р. Jý 5бЗ,

Гаrtсuнська ОIПI Головноzо управлiннл [ФС у Вiннuцькiй обласплi

(наймевування органу державноi влади / органу мiсцевого сЕlп{оврядувalн}ul, в якому займае посаду

(претецлуе на зайняття посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуванЕя заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою oTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодо
Колоli йчvк В iкtпорiI В олоd u.м apiBH u
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Реесцlацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : феестрацii)

Гайсанська ОIПI Головно?о !правлiння [ФС у Вiннuцькiй обласmi

засmупIrшк пачuhнака вiddiлу r;;;;'ХТ;о* з фiзuчнах осiб

посада на час застосування положень Закону УкраiЪи "Про очищення влади")

!ля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, вrrрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоi кни)кки , документа ,

що пiдтверд}куе реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за наявностi)



Запи,ги про наданюI вiдомостей щодо Колоdiйчvк BiKmopii Волоdшаарiвнu
(прiзвище та iнiцiми особи)

надсилirлися до

Гайсrrпськоi оДПI Головпого чправлiпня ДФС у Вiпппцькiй областi
(найменування органiв перовiрки)

За результатами розгляду запитiв

ГайспнськоiоДIП Головного чправ.пiння ДФС ч Вiпппцькiй областi

та iнфоомацiТ з €дпцого деDжавного оеестру осiб . щодо яких застосовапо положенпя
Закошy Украiнп << Про очrrщецня влади > MiпicTepcTBa юстпцii Украiпи

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). шабчтого (набrrгих) за час пеDебчвання на
посадах. впзцачених Y пYнкгах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Законч УкDаiъи <<ПDо

очищенЕя владП>}. вiдповiдають наявпiй податковiй iнфоDмацii пDо майно (майновi
права) .BapTicTb майпа ( майцовпх ппав) . вказанпх в деклаDацii пDо майrrодоходи .вштDати
i зобов'язаrrпя фiпашсового характерy вiдповiдас наявпiй податковiй iпформацii про
доходп. отрпмапi iз закопнпх дясеDел . в €дро. щодо якпх застосоваrrо Положенrrя Закоrrч
Украi]пи << Про очшщення владп>> iпформацiя вiдсчтпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановJIено, що до
Колоdiйчук BiKmopi:i Волоd uм upinш tt

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовvюmься заборони, передбаченi частиною
(не засгосовуються/заgгосовуrcrгься)

статгi 1 Закону УкраТни "Про очищенЕя влади"

зазначаеться критерiй, на пiдставi якого

начальник Гайсппськоi
управлiння.ЩФС у Вiнпш

Гальянова Л.А.
04зз4-25476

3.4
(трегьою/чегвергою)


