
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. ЛЬ 167)

довцкА
про результатп перевiрки, передбаченоi

Закопом Украiнп "Про очпщешня владиП'

Вiдповiдно до гlунктiв i i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону Украiни*Про очищення влади" та

ПорядкУ проведеннЯ перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,

перелбачених частинами третьою i четверюю статгi 1 Закону Украiъи "про очищення влали'1

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 16 жовтня 2014 Р. Ns 563,

Гайсанська ОДПI Головноzо упраапiння,,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування орпшу державноi влади / органу мiсцевого самоврядування, в якому займас посаJlу

(прсгендуе на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачениХ

частинами третьою i чегверт,ою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення вJIади", щодо

П о н ол,t ар ь о в о i' Ол ь zu Мшс aiut i в н u

Дата народження:
мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:

Мiсце проживання: фесстрачii)
Гайсuнська ОfПI Головiоzо упраапiння,ЩФС у Вiннuцькifr обласплi

Micue робmи,
2оловн u й dерuсавн uй iпспекmор коорd апацiйно-ллонimор uпzовоzо вidОiпу

посада на час застосувalнttя положень Закошу Украiни "Про очищення влали")

,Щля проведення перевiрки подав:rлися копiТ ýlяви особи про проведення перевiрКи,

передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення шIади", деппарацii про майно, доходи, вlтграти i
зобов'язання фiнансового xapaкrepy за2014 piK, копiТ паспорта, трудовоi кнюкки , документа,
що пiдтверд}куе реестрашiю у ,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаrсrгься за ямвкосг i)

Запrги про надання вiдомостей щадо
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсил{лJIися до

Гайсппськоi О.ЩfI Головпогq чправ.пiппя ДФС v Вiпппцькiй 9бластi ,ýдпкбд_безпýкп
Укоаilrп.

(наймснування opraнiB поревiрки)



За результатами розгляду запитiв

Гаf,сппськоiоДШ Головшого чправ.пiшшп ДФС v Вiшшпцькiй областi ,

С.rмкбп безпекп УкпаiЪп .та iнформацiТ з €дпшого дерлсавпого реестрf, осiб . rцодо якшх
застqсовапо подожеппя Здкопч Украiпш << Ппо очпrцеппя ьпадш > Мiпiстерства цостицii
УкраiЪш

(наЕшенування органiв перевiрки)

повiдомили:

за Dезчльтатами проведеноi перевiDкш з чпахчвапням письмового пояснеtrня
встаповJIено. що ПопомаDьовою о.М. Y дек.паDацii пDо майЕо. доходи. вIIтрати i
зобов'язання фiпаrrсового хараrсгепч_за мпнчлий oik вказано достовiрнi вiдомостi
шодо наявностi майrrа (майповпх прав). набчтого (набчтих) Поrrомррьовою О.М. за
час пеDебчванпя па посадах. впзначеrrих у rrуrrкгах 1-10 чаgтппи пеDшоi стаrгi 2
Закоrrч УкраЦп <<Про очпщеппя владп>. {Ki вiдповiдають шаявнiй подаIковй
iпформацii прр мдйпо (майновi пqава) Поцомапьовоi О.М.

За Dезчльтатами пDоведепоi перевiDки з yDахyваппям ,пшсьмового поясненпя
вставовлепо. що ваDтigгь майша (майновпх ппав). вказапого (вказаних)
Пон9марьовою 0.М. у деrсlrrрацii rrDo майно. доходп. вптратп i зобов'язання
фiпаrrсового xapaKTepv за 2014 piK. пабутого (пабчтих) Пономапьовою о.М. за час
перебчванпя rra поеадах. визначених у rrчнrсгах 1-10 чаýтrrrrи першрi.gтаттi 2 ЗакоЕy
ykpairrи <<IIро очищеrrrrя владrо>. вiдповiдас наявпiй податковiй iнформдцii rrpo

49ходп. отрпманi Поцомарьовою О.М. iз законrrпх шrсерел.

В €ДРО. шодо якшх застосовапо Irоложеппя Закопч Укпаiпп << Шро очпrцеппя в.тlадш>

iпфопмацiя вiдсrrгпя.

3а пезчльтатамш rrроведеноLпепевiркп С.lrчэrбою безпекп Укпаiшш паявппх MaTenia;riB.
вiдсrrrпi бчдьякi вiдомостi шодо зазшачешоI особп.з

За результатами проведеноТ перевiрки встаЕовJIено, що до
По ном ор ь oBoi Ол ьz а М uжа йtl iBH а

(прj_звице, irчл'я та по батьков1 особи)

щ заборони,передбаченiчастиною
(не засгосовlтотъся/зачтосовуtоться)

cTaTTi l Закону Украihи "Про очищення влали"

В.А.Березпеп
(iнiuiали та прiзвище)


