
Додаток 5

до Порядку
(в релакчii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. }lb 1б7)

довцкА
про результати перевiрки, передбаченоi

Закопом Украiнп "Про очпщенпя влади'О

Вiдповiдно до пункгiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтня 2014 р. Nч 56З,

Гайсuнська ОlПI Головноzо управJлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу державноi влади l органу мiсцевого саJ\4оврядуван}ul, в якому займас посаду

(прsтендуе на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо

нецкiноi Hamшtii олеziвн а
дата народження:
Мiсце народжецня
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Реесцlацiйний цомер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : (peecTpauii)

Гайсuнська об'еdнона dерlсавна поаоmкова iнспекцiя Головноzо управлiння ДФС у
Вiннацькiй обласmi

zоловнtlй dерlсавнай ревiзор-iнrп"*YЙ'}u#;п doxodiB i зборiв з фiзачнuх осiб

посада на час застосування положень Закону УкраiЪи "Про очиценrrя влади")

.Щля проведення перевiрки подав{rлися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом Украihи о'Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за2014 piK, копii паспорта , трудовоТ кнюкки , документа ,

що пiдтверджус ресстрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаlсrгься за HMBHocTi)



запрrти про надання вiдомостей щодо Нецкiно:i Наmшлii олееiвнлl
(прiзвище та iнiшiали особи)

надсилaшися до

ГайсппськоiОДШI Головпого чправлiппя ДФС ч Вiнrrшцькifi областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запкгiв

Гайсипськоi оДПI Головпого чправлiння ДФС v Вiнницькiй областi

та iнфоDмацiт з €дшного державпого peccTpy осiб . щопо яких застосовапо полоrrсенпя
Закопч Украiпи << Ппо очищешпя владш >> MiHicTepcTBa юстпцiiУкDаi_пlл

(наЁпчrенуванrи оргаяiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових пDав). набчтого (набчrпх) за час пеоебування на
посадах. визначенпх ч пунктах 1-10 частиЕи пеDшоii cTaTTi 2 Закошу Украiъп (ПDо
очищення владп>). вiдповiдаюр паявнЙ податковiЙ iнфоDмацi[ пDо маЙно (маЙновi
пра+а) .BanTicTb майпа ( майповшх пDав) . вказаппх в деклаDацii[ пDо майподоходп .витDатп
i робов"язапня фiнансового xapaKTepv вiдповiдаq паявпiй податковiй iпфопмацii поо
доходи. отDпмадi iз закопппх джерел . в €ДРО. щодо якrrх застосовапо Положеншя Закоrrч
УкраiЪн << Про очпrцеппя.владп>> iнформацiя вiдсчтпя

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до

Н е цкiн oi Н аm шii Ол eziB н а

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засtпосовуюmьсп заборони, передбаченi частиною
(не засгосовуюrгься/засгосовуюrься)

статгi l Закону Украiни "Про очищення влаци"

зазначаеться крrа:герiй, на пiдgгавi якого застосо

начальппк Гайси
управлiппя {ФС у

{flоdаmок 5 в реdакцii

Гальянова Л.А.
04з34-25476

3.4
(трегьоt9/чегвертою)

В.А.Березшеп
(iнiцiали та прiзвище)
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