
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. J,{b 167)

довцкА
про результатп перевiрки, передбачепоi

Закопом УкраiЪп "Про очищеЕпя владп"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очrлцення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд lб жовтня 2014 р. М 563,

Гайсuнська ОIПI Головноzо управJriння,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

(найменування оргаву державноi влади i органу мiсцевого сЕlJ\4оврядувzIння, в якому займае посаду

(претеrцус на зайнятгя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi l Закону Украihи "Про очищення влади", щодо
л uч,лrt оню ка М uхайл а А нdп i йо в ачо
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : фесстрацii)

Гайсанська Оf,ПI Головноzо управJliння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
zоловнuй dереrcавнай ревiзор-iнспекmор вiddiлу реесmрацff плаmнакiв mа епекmроннuх cepBiciB

посада на час застосув€lння положень Закону Украiни "Про очищення влади")

!ля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украihи "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 20 1 4 piK, копiТ паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтверджу€ реестрацiю у.Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначшоться за наявностi)



Запити про Еадання вiдомостей щодо Лuчманюка Мuхойла Анdрiйовача

(прiзвище та iнiшiали особи)

надсилttлися до

Гайсипськоi оЛПI Головного чппав;riння ЛФС v Вiннипькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

ГайспнськоТоДПI Головного чправлiппя ДФС у Вiцницькiй областi

та iнфоDмацiТ з €дппоrо державного DесстDy осiб . щодо якпх застосовапо положення
Законy УкDаiши << ПDо очrrцеппя владп >> МiпiстеDства юстпцiiУкDаi'нп

(найменуванrrя оргшriв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна {майнових прав). набутого (набчтих) за час перебчвання на
посадах. визпаченпх Y IryHI{Tax 1-10 частиЕп першоi cTaTTi 2 Законч Украiни (Шро
очищення влади)>. вiдповiдають ЕаявЕiй податковй ilrформацii про майно (маЙновi
пDава) .BaDTicTb майпа ( майновпх пDав) . вказаших в декларацii rrDo майнодоходлл .вштDатш
i зобов"язашня фiпапсового хаDактерy вiдповiдас паявпiй шодатковiй iнФоDмацii про
доходи. отрпмапi iз закопнпх дrкеDел . в €ДРо. щодо якпх застосовано Положеппя Законч
украiъш << ПDо очrrщешшя владrо> iпфопмацiя вiдсyтпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
л uчллtt ан ю ка М uxa йл а AHdpi йо в uча

(прiзвищс, iм'я та по батьковi особи)

незасmосовvюmься заборони, передбаченiчастиною
(не застосовlтmься/застосовуються)

cTaTTi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади"

зазнача€ться крrтгерiй, на пiдставi якого

начальнпк Гайсппськоi
управ.lliнпя ЩФС у BiH

Гальянова Л.А.
04з34-25476

3.4
(третьою/четвертою)

(iнiцiали та прiзвище)
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