
Додаток 5

ло Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. Nэ 1б7)

довIдА
про результатп шеревiрки, передбачешоi

Законом YKpai'пll "Про очпщенпя владш"

Вiдповiдно до пункгiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення влади" та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачен}D( частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищоння влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 р. J\Ъ 56З,

Гайсuнська ОIПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

(найменування органу деря(авноТ влади l органу мiсцевого саJ\{оврядування, s якому займае посадУ

(претендуе на зайrrятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищеннJI влади", щодо
макс tшteHko Люdм tut u Вл аdiславiвн а
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:.
Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : феестрацiТ)

Гайсuнська ОIПI Головно2о управJлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

Micue роботи,
zоловнuй dерuсавнuй ревiзор-iнспекmор секmору по?алаення заборzовоносmеtl

!ля *овед#Жffiж;.;жЖJ",# Н d#JLJo"*o-.
передбаченоТ Законом Украihи "Про очищення влади", декгIарацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за2014 piK, копiТ паспорта , трудовоi кнюкки , документа ,

що пiдтверджу€ реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-шlатникiв податкiв

(зазначаються за наявностi)



запити про надання вiдомостей щодо Максаменко Люdмшlа Влаdiславiвнu
(rрiзвище та iнiцiали особи)

надсилiшися до

Гайспшськоi оДrП Головного чправлiння ДФС v Вiпшицькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

гайспrrськоiодпI Головпого чппав;riпня ДФс v Вiпнпrrькiй областi

та iнформацiТ з €дппого деDжавного peecTDv осiб . щодо яких застосовано положепня
Закопу УкDаiпп << ПDо очищепня владп >> Мiпiстерства юстпцii Укпаiнп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). набчтого (пабTтих) за час пепебчвання на
посадахr з урахчванням письмового пояснення . визначених y пчнктах 1-10 частини
першоi cTaTTi 2 Законч Украiни <<Поо очпщення владп>. вiдповiдають наявнiй
податковiй iнфоDмацii про майно (майновi пDава) .BapTicTb майпа ( майнових прав) . з
чпахчвапням пlлсьмового пояснення , вказанпх в деrgпаDацii про майнодоходш .вштратп i
зобов'язаппя фiпансового характепy вiдповiдас rrаявнiй податковiй iпфоDмацii пDо доходп.
отDпмапi iз закошших джерел . в €ДР9. щодо якпх застосовапо Положеппя Законч УкраiЪп
<< ПDо очпщенпя владп> iнформацiя вiдсуrпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
макс uм енко Люdм ал а Вл аdiсл aBiB н а

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

незосmосовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовуtоться/застосовуються)

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

пlдстirвI якого

3.4

начальпик Гайси
управлiпня,ЩrDС у

4lJдi;",Ь
,'ýb#<i.".H,

dй:*
Фat'u

(третьоюlчетвертою)

В.А.Березнеп
(iнiцiали та прiзвище)

с

Гальянова Л.А.
043з4-25476

ЦfiЛdкlft обл

Ёli;,ý;+ , _,)rh

\о"r.'-zd


