
,Щодаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. & 167)

довIщА
про результатш шеревiркп, передбачешоi

Закопом Украiнп *Про очищеппя владп"

Вiдповiдно до rryHKTiB 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порядку проведен}ш перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтня 2014 р. ЛЬ 563,

Гайсанська ОДПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргiuту державноi влади / органу мiсцевого са"},tовряд}ъання, в якому займас посаду

(претенлус на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодо
маце нко Н аm шl ii Дм шmо iB н а
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:
Мiсце проживацня : фесстрацii)

Гайсuнська ОIПI Головно?о управлiння.ЩФС у Вiннацькiй облосmi

мiсце роботи,
zоловнuй dерuсавнай ревiзор-iнспекmор вiddiпу DoxoliB i зборiв з фiзачнtм осiб

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

.Щля проведенлrя перевiрки подавirлися копiТ заяви особи про проведення перевiркио
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декJlарацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за20|4 piK, копiТ паспорта : трудовоТ кни)кки , документа ,

що пiдтверджуе реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платяикiв податкiв

(зазначаються за HаяBHocTi)



запити про надання вiдомостей щодо Маценко Hamutti Дмumрiвна

(прiзвище та iнiuiали особи)

надсиJIаJIися до

Гайсицськоi оЛШ Головпого чппавлiнпя ЛФС v Вiпнппькiй областi
(найменуванtи оргшliв перевiрки)

За результатами розгляду запrгiв

ГайсинськоТ оЛТП Головного чппавлiння ДФС v Вiннипькiй областi

та iнформацiт з €дппого дерrкавпого DеестDч осiб . щодо яких застосовапо полоясенпя
Законч УкраiЪп << Поо очищенпя владп > MiHicTepeTBa юстицiiУкDаiпи

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових пDав). набутого (набутих) за час перебування на
посадах. з чDахчванням письмового пояснення . визначених Y пунктах 1-10 частини
першоi cTaTTi 2 Закоrтч Украiни <<Про очищення владш>. вiдповiдають наявнiй
податковiй iпформацii про майпо (майповi права) .BapTicTb майпа ( майцових шрав) . з
yDахyванням ппсьмового пояснення . вказаппх в дек.паDацii про майшодоходrr .витDатп i
зобов"язапrrя фiпансового хаDаrсгеру вiдповiдае наявпiй податковiй iнформацii про доходи.
отDпмапi iз закопнпх джерел . в €ДРо. щодо яких застосовапо Положення Закопч УкDаihи
<< Про очищеrrшя владш> irrформацiя вiдсчтшя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлоно, що до
Маценко Напulii,Щм ampinш u

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

щ заборони,передбаченiчастиною
(не застосовуlоться/засгосовуються)

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

зазначасться критерiй, на пiдсгавi якого

на.rальнпк Гайсп
управ.пiпня.ЩФС у пiдпис)

3.4

,l

(третьою/чgtвертою)

я заборони

В.А.Березнеп
(iнiuiали та прiзвище)h""й
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