
Додаток 5

ло Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнегу MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. Jt 167)

довIщА
про результати перевiркп, перлбачешоi

Закопом Украiпп "IIро очищепця влrлп"

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоТ стаrгi 5 Закону Украihи "Про очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади'О,
затв9рдженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд lб жовтнJI2014 р. }lb 563,

Гайсuпська ОДПI Головноео упрааriння [ФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу державяоТ влади / оргаку мiсцевого саr\.rоврядування, в якому займас посаду

(прегенлryе на зайцяття посади) особа)
проведено перевiрцу достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi i Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
Ко вч е эюн юк Люdмшпu IB ан iBHu

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

Мiсце проживанн{: Феестрацii)
Гайсuнська ОIПI Головно?о упрае]лlаня,ЩФС у Вiннuцькiй обласпi

мiсце роботи,
начшlьнuк секmору - еоловнuй бухzалltпер секmору фiнапсово-
економiчпоi робоmu mа бухzалmерськоzо облit<у

посада на час застосувalннJI положень Закоку УкраiЪи "Про очищення цпади")

ffля провелення перевiрки подавалися копiТзаяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищен}rя влади", декJlарацii про майно, доходи, вlтграти i
зобов'яЗання фiнансового харакгеру за2аШ piK, копii паспорта , трудовоТ книжки , докумонта ,
що пiдтвердlrqуе реестрачirо у.Щержавному peecTpi фiзичних осiб-п.гtатникiв податкiв

(зазначаюгься за наявносгi)

Запити про надання вiдомостей щодо КрвчемснюкЛ!оdмuлlu IBaHIBHa

(прiзвище та iнiчiали особи)

надсилалися до

Гаfi_спнськоi ОДШ &ловного чцпашliпня ДФС у, Вiшшпцькif, 9Фастi .Слvкбп безпекп
Украiпп.

(пайменуванrrя opraHiB первiрки)



За результатами розгляду запитlв

Гайспнськоi оДШ Головпого управ.пiвпя ДФС ч Вiшппцькiй областi .

Слчжбп безпекrr УкоаiЪп .та iнфоDмацili з €дrrного деожавшого ресстDy осiб . шодо якшх

повlдомиJIи:

за резyльтirтами проведешоi перрвiDки Ковче)rшюк Людмилш Iвашьнп вgtашовлрно,

шо ваDтigть майна {майнових пDав). вказаних ч декilавацii пDо майно. доходи"
мпнчлии

встановшrено. що Ковчежпюк Людмилою IBaHiBrroю" Y деr(.Ilарацs пDр майI!g. доходш.
вптрати i зобов'язаrrня фiнаrrсового xapaKTepv за 2014 piK вказано вlдqмоСJi ЩОДО

наявностi майrrа (майновпх прав). набчтого (пабчтпх) Ковчетснюк ЛюдмИqОЮ
Iванiвrrою за чдс rrеребчвацня на посадах. визначеншх y rrчпrсгах 1-10 частПrrи першРi
cTaTTi 2 .Законч Украiни <<Про очищення ыrадrп>. якi вlдповцають паявцiй
потатковiй iнфор},rацiiппо майно {майновi пqава) Ковчеrкнюк Людмплg Iванiвни.

УкрлiЪш
(нйменуваr*rя органiв перевiрки)

ковчеrrшrюк Людмп.т,rою Iванiвшою за час пеDебчвання на посаддх. визначених y

вiдповiдае паявнй попатковй iпформацii про дохопи. отриманi Ковчеlкнюк
Людмилою Iванiрною iз здконшп:х шrсеlrел.

В €ДРО. щодо якпх з?gтосовапо Положешшя _ЗакоЕч УкDаiЪш ( ПDо очпщеппя влддп>)

iшфопмацiя вiдсчтшя.

За пезчльтатамп проведеrrоi шепqвiркш СлЕкбою безпекш Укрдirrш паявшпх матепiа.лiв.
вiдсrrгшi бчдь-якi вiдомостi шод9 зазшачешоi особg.

За результатами проведеноТ перевtрки встановлено, що до
Ковчеuснюк Люdм tut u I в aHiB н u

(прiзвище, iM'я та по батьковi особи)

не засmасовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не засгосовуlсrгься/застосовуrоться)

статгi 1 Закону УкраiЪи*Про очищення влади"

зазначаетьýя крrrгерiй, на пiдgгавi якою

3.4

/ В.А.Березпер
(iнiцiали та прiзвище)


