
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. Jф lб7)

довIJщА
про результатп перевiрки, передбачепоi

Закопом Украiпн *rrpo очпщеЕпя влади"

Вiдповiдно до гryнктiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення влади" та
Порядку проведеннJ{ перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украiни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнчгу MiHicTpiB Украihи вiд lб жовтня 201'4 р. М 563,

Гайсансько ОДПI Головно?о управлiнtlя fФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого с.ll,rоврядрання, в якому займае посаду

(претендус на зайняття посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищен}uI влади", щодо
MeHdyc С в it|tл ан а В pt ер itB н u
Дата народження:
Мiсце народження:
Ilаспорт:
Виданий: Дата видачi : 28.03, 2007 р.
Рессmацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мlсце проживання : (реестрачt0

Гайсанська ОfПI Голоsно2о управлiння lФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
zоло в н ай Dep еюав н uй ре в iз орiнспекmор в idd iлу оп оlшmку вання юр ud uчн uх осiб

посада на час застосува}Iня положень Закону Украiни "Про очищення влади")

Щля проведення перевiрки подавалиоя копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищеннrI влади", декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового xapaкrcpy за2014 piK, копii паспорта , ]рудовоТ кнюкки , документа ,

що пiдтверджуе реестрацiю у.Щержавному peecтpi фiзичних осiб-гшатникiв податкiв

(зазначаються за наявностi)



Запити про наданнJI вiдомостей щодо Менdvс Свimлана Вшtерiiвнu
(прiзвище та iнiшiа,rи особи)

надсиJIi}лися до

гайсинськоiодпI Головrrого уппавлiння ДФс ч Вiнпlлцькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайспнськоi оДПI Головпого чпоавлiнця ДФС ч Вiннппькiй областi

та iнформацiТ з €дппого державного ресстрч осiб . щодо якrrх застосовано полоясенпя
Закопч УкDаiнп << ПDо очпщеппя влади >> MinicTeDcTBa юстшцiiУкраiЪи

(наймснування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). набутого (набчтих) за час перебчвання на
посадах. з чDахчванням письмового пояснешня . визначених v пчнктах 1-I0 частини
першоi cTaTTi 2 Закону Украiни <<Про очищення влади>>. вiдповiдають наявнiй
податковiй iнформацii про майно (майновi права) .BapTicTb майна ( майшовшх прав) . з
чDахуванням письмового пояснення . вказанпх в декпаDацii шро майнодоходп.вптDатп i
зобов"язаrrпя фiпансового хараrсгеDч вiдповiдас паявпiй податковiй iпфопмацii ппо доходи.
отпшманi iз закопппх дrкепел . в ЧДР9. щодо якпх застосовапо Положенпя Закопч УкDаiЪп
<< ПDо очпщеrrпя владп> iнФормацiя вiдсутшя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Ме н dус С Bitпll ан а В ш ер ii в н а

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовvюmься заборони, передбаченi частиною
(но застосовуються/застосовуються)

статгi l Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

3.4
(трегьою/четвертою)

(у разi засгосуваlня

зitзначасгься критерiй, на пiдставi якого

начальник Гайспнськоi о
управлiшня ЩФС у Вiп

В.А.Березнеп
(iнiчiали та прiзвище)

Гальянова Л.А.
04зз4-25476


