
Додаток 5

ло Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд25 березня 2015 р. Jl(b 167)

довцкА
про результатц пepeвipKlr, передбачеrrоi

Законом Украiнш "Про очпщеншя влади'О

Вiдповiдно до гryнктiв l i 2 частинп п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украiни "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб жовтня 2014 р. }lb 563,

Гайсuнська ОfПI Головноео управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй облосmi

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого сalil.rоврядуванняJ в якому заЙмае посаДУ

(претендуе на зйняття посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищеннrI влади", щодо
л umв uн юка С ерziя В ас u.ttb о в uч а
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Реесцlацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:
Мiсце проживання: феестрацii)

Гаilсанська ОIПI Головно2о управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

Micue роботи,
zоловнuй dереrcавнаrt iнспекmор вiddiлу IT

посада на час зilстосування положень Закону УкраТни О'Про очищення влади")

.Щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, ви,грати i
зобов'язання фiнансового характеру за 20l4 piK, копiТ паспорта , тудовоТ книжки , документа ,

що пiдтверджуе ре€стачiю у.Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаlоться за ная BHocTi)



Запити про надання вiдомостей щодо Лumвuнюка Серziя Васtацьовача
(прiзвище та iнiчiа,rи особи)

надсилалися до

ГайсинськоiоЛШ Головного чппавлiнпя ДФС ч Вiпнпцькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

гайсинськоiолтп Головпого чппав;riшня ДФс v Вiпнпrrькiй областi

та iнформацiТ з €диного державпого DесстDу осiб . щодо яких застосовано положепня
Закопч УкраiЪи << Про очпщешшя владп > MiпicTepcTBa юстицiiУкпаiпи

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). набчтого (набlrгих) за час перебчвацня на
посадах. визЕаченпх y.пyнктах 1-10 частппи пеDшоi cTaTTi 2 Законч Украiни (ПDо
очищення влади>>. вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про майшо (майновi
пDава) .BanTiclb майпа ( майповпх прав). вказапих в деклаDацii пDо майнодоходrr.витDати
i зобов"язанпя фiнапсового хараrgгерч . з врахyванням пояснення . вiдповiдас наявнiй
податковiй iнформацii пDо доходп. отрпмапi iз законrrпх джепе.rr . в €дро. щодо якпц
застосовано Полоrсення Законч Укпаiъrr << Ппо очпшепня влалп) iнфопмапiя вiлсчтпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Л аmв uнюка Серziя Вас tulboB uча

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

незасmосовуюmься заборони, передбаченiчастиною
(пе застосовуються/застосовуються)

статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади"
(у разi

зазначасться крrтгерiй, на пiдсгавi якого

нача;rьнrrк Гайспнськоi
управлiппя ЩФС у Bi

Гальянова Л.А.
04зз4-254,76

3,4
(третьою/чсгвертою)
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