
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiI постанOви Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. }lb l67)

довIщА
про результати перевiркп, передбачепоi

Закопом УкраiЪп "Про очпщешня влади'О

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТстатгi 5 Закону Украiни "Про очищення влаци" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ur заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи ООПро очищення влаци",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд lб жовтня 2014 р. М 563,

Гайсuнська ОfПI Головноzо управ,аiння fФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргаЕу державноi влади / органу мiсцевого сilil{овряllукtння, в якому займае аосаду

(претенлус на зайняття посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищеннJI влади", щодо
Куропаmвu Маран u BiKmopiBH u
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : (реестрачiТ)

Гайсuнська ОflПI Головноzо упрамiння !ФС у Вiннuцькiй обласmi

?оловнuй dерuсавнuй ревiзор-iнr"i|Нii'ТiЙdiлу dохоdiв i зборiв з фiзачнuх осiб

посада на час застосування лоложень Закону Украiни "Про очищення влади")

.Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи О'Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харакгеру за2014 piK, копii паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтверджуе реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичнкх осiб-платникiв податкiв

(зшначаються за наявностi)



Запити про надання вiдомостей щодо Куропаmва Маранu BiKmopiBHa

(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилirлися до

гайсинськоi олпI Головного чппавдriння ЛФс v Вiннпrrькiй областi
(найменуванrrя органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайсrrнськоi оДпI Головного yправлiппя ДФС ч Вiннпцькiй областi

та iнформацiТ з €дииого дер2кавrrого ресстрч осiб . щодо якrrх застосовано положенпя
Законч УкраiЪи << ПDо очищепня владп > МiпiстеDства юстпцii УкDаiпи

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (маЙновпх прав)" пабчтого (набчтих) за час пеDебування на
посадах. з yрахyванпям письмового пояснення . визначенпх v пyнктах 1-10 частини
першоi cTaTTi 2 Законч УкраiЪи <<Про очищення владш>. вiдповiдають наявнiй
податковiй iнфоDмацii пDо майно (майновi права) ,BapTicTb майна ( майновпх прав) . з

чрахуванням письмового пояснення . вказаппх в деrсгrаDацiТ про майнодоходи .вптDати i
зобов"язанпя фirrапсового xapakTepy вiдповiдас наявпiй податковiй iпформацiт про доходп.
отпиманi iз закоrrшпх джерел . в €дро. щодо яких застосовапо Положепня Законч Украiъп
<< ПDо очпщеппя в.rrадп> iнфоDмацiя вiдсIrтня

За результатами проведеноТперевiрки встановлено, що до
Куропаmв ш Мар ан u BiKmopiBH а

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовуlоться/засгосовуються)

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

3.4
(трегьою/четвсртою)

ý разi засгос

зазначаеться критерiй

начальнпк Гайсинськоi
управлiнпя.ЩФС у Biп

Гыlьянова Л.А.
04з34-25476
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