
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. Jф 1б7)

довIдкА
про результати перевiрки, передбачепоi

Закопом Украiши "Про очищеЕпя влади"

Вiдповiдяо до rгуlrктiв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та

ПорядкУ проведеннЯ перевiркИ достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,

передба"ених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 2014 р. Ns 563,

гайсuнська о!пI головноzо управJ.iння,щФс у вiннuцькiй обласmi

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого са]\{оврядування, в якому займае посаду

(претеlrлус на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбаченшr

частинами третьою i чегвертою cTaTTi 1 ЗаконУ УкраiЪи "Про очищеншI влади", ЩоДо

KoBpaza IHHa BacultiBHa
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi
Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:
Мiсце проживання: (реестрацir- )

Гайсuнська ОIПI Головно?о управпiння,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

мiсце роботи,

zоловнаЙ dереrcавнuй ревiзор-iнспекmор Теrutuцькоzо вiddiпення

посада на час застос}tsання положень Закоrту УкраiЪи "Про очищення вл4ци")

Дя проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiРКИ,

передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харакгеру за20|4 piK, копii паспорта , ТУДОВОi кникки , док)rмента ,

що пiдтверджуе ресстрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за наявносгi)



Запити про надання вiдомостей щодо KoBpaza IHHt BactuliBHa
(прiзвище та iнiцiа,ти особи)

надсилrrлися до

ГдйсшпськоТ оДШI Головного упDавлiпrrя ДФС у Вiппицькiй областi
(найменуванltя оргшriв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайсппськоi оДПI Головпоrо чшрашriппя ДФС ч Вiнпицькiй областi

та iнформацii з €дппого деDжавпого peecTov осiб . щодо якпх застосоваrrо положеппя
Закопч УкDаiнп << ПDо очищепня владш > MirricTepcTBa юстпцiiУкраiпи

(найменувшrля органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть маЙпа (маЙновпх прав). набчтоrо (пабtтих) за час перебчвання на
посадах, визначених Y rrчнкгах 1-10 частини пеDшоi cTaTTi 2 ЗаконY УкDаihи (Про
очищення владш>. з врахчванням пояснення . вiдповiдають наявнiй податковiй
iнфоDмацii пDо майно (майновi пDава) .BapTicTb майна ( майнових прав) . вказанпх в
дек;rарацii пDо майнодоходп .вптрати i зобов"язапня фiнацсового xaoakTepv вiдповiдас
rrаявпiй податковiй iпфопмацii пDо доходш. отDпмапi iз закоппих длсерел . в €дро. щодо
якцх застосовано Положепня Закопч УкDаiпи << Про очпщешпя в;rадп> iпфоDмацiя вiдсчтпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
KoBpuza IHHa Васшtiвнu

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

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

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влали"

з!lзначаеться крlтгерiй, на пiдставi якого

начальппк Гайсппськоi о
управлiппя ЩФС у Вiшши

Гальянова Л.А.
04зз4-254,76
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