
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. Nэ 167)

довIдА
про результатп перевiркп, передбаченоТ

Законом УкраiЪп *Про очпщенЕя влади'О

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраТни О'Про очищення влаДИ" Та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування ЗабОРОН,

передбачених частинами тетьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтня 2014 р. Ns 563,

Гайсuнська О,ЩПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу лержавноi влади / органу мiсцевого самоврядування, в якому займае посаду

(прсгендус на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуванIш заборон, передбачених

частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищенtlя влади", щод0

пелеха Назара Пеmоовача
Дата народження:
Мiсце н4родження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання: (реестрацi1)

Гайсанська О,ЩПI Головноzо упрOвJлiння,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

мiсче роботи,
zоловнuй lернсавнuй ревiзор-iнспекmор Теruлацькоzо вiddiпення

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

Щля проведення перевiрки подавiulися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 20 l 4 piK, копii паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтверджуе реестацiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за наявносгi )



Запити про надання вiдомостей щодо Пелеха Назара Пеmровача
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсиJIаJIися до

Гайсппськоi оДПI Головпого чппав.пiпшя ДФС у Вiппицькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайспнськоi оЛШ Головrrого чппавлiппя ДФС у Вiнцпцькiй областi

та iнфоDмацiТ з €дшпого деDхсавrrого реестDy осiб . щодо якпх застосовFно пол9жепrrя
Закопч Укпаiпи << Про очпщепня владп > MiHicTeDcTBa юстпцГiУкраiЪп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть м?йна (майнових прав). набутого (набчтих) за чар перебування на
посадах. визначених v rrчнrсгах 1-10 частинц першоi статгi 2 Закону УкраiЪи <<Про

очищення владп>. вiдповiдають наявнiй податковiй iнфопмацii ппо майно (майновi
шрава) .BaDTicTb майна ( майпових прав) . вказаппх в декларацii про майrrодоходш .витDати
i зобов"язапня фirrансового xaDakTepv вiдповiдае цаявнiй податковiй iпфоомацii про
доходп. отDимапi iз законнпх джеDел . в €ДРо. щодо якшх застосовапо. Положення Законч
УкпаiЪи << Про очпшенпя в.ладп> iнфолмацiя вiдсчтпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Пел еха Н аз ар о Пе mр ов uч а

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

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

cTaTTi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади"

зазнача€ться критерtи, на п

IIачальпик ГайсинськоТ ОЩШ Г
управлiппя ЩФС у Вiпппцькiй

ГшьяноваЛ.А.
04зз4-25476

3,4
(третьою{четвертою)

заýарони

В.А.Березнер
(iнiцiали та прiзвище)


