
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. }{Ь l67)

довцкА
про результатп перевiркш, передбаченоi

Закоrrом УкраiЪп "Про очпщення владп"

Вiдповiдно до гryнктiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та

Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування забоРОн,

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтня 20|4 р. Ns 563,

Гайсuнська ОIПI Головноео управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу державноТ влади / органу мiсuевого сllмовряд}ъанвrl, в якому заЙмас посаJIУ

(претендуе на зайrrятrя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннJI заборон, передбаченlл<

частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону Украihи "Про очищення влади", щодо

р езнiк Л юdм ull u В imшl tiB н u
Дата народження:
Мiсце народження
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:

lKoB01 Iшатника
Мiсце проживання: феестрацii)

Гоilсанська ОfПI Головно?о управлiння fФС у Вiннацькiй обласmi

Micue роботи,
zоловнuй Dерсtсавнuй iнспекmор з п аmань орzанiзацiйно-розпоряdчоi робоmu

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

,Щля проведення перевiрки подав{rлися копiiзаяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за2014 piK, копiТ паспорта, lрудовоТ книжки, документа,
що пiдтвердл(уе реестрацiю у .Щержавному peecTpi фiзичнlос осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за наявносгi)



Запити про надан}ш вiдомостей щодо Резнiк Люdмшuа Вimш
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсиJIiшися до

гайспнськоiоJшI Головпого чппаыriнпя ДФс v BirrHпrrbkiй областi
(найменування орrанiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

ГайсппськоТ оДШ Головного чшоав.rriппя ДФС v Вiннппькiй областi

та iнформацiТ з €дппого деDжавпого реестDч осiб . щодо якпх застосовапо положенпя
Закопч УкраiЪи << Про очищеппя владш >> MirricTeDcTBa юстицiiУкпаi]пп

(нйменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майновшх прав), набчтого (набчгих) за час пеDебyвання на
посадах. з YDахчванням письмового пояснення . визначених Y пунктах 1-10 частинп
пеDшоi cTaTTi 2 Закоrтч УкDаiни <<Про очпщення владш>. вiдповiдають наявнiй
податковй iнформацii про майно (майновi пDава) .BapTicTb майна ( майновпх прав) . з

урахyванпям письмового пояснення . вказаних в деrglrарацii пDо майнодоходп .витDатп i
зобов"язапця Фiпапсового хаDактерy вiдповiдас наявнiй податковiй iпфоDмацii пподоходп.
отрпмашi iз закошшпх дясеDел . в €ДР0. щодо якпх застосовано Положеrrпя Закоrrч Украihп
<< Про очпщепrrя владп> iпформацiя вiдсутпя

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Резнiк Люdм шl а BimuutiBHu

(не застосовlтоться/застосовуються)

статгi l Закону Украiни "Про очиrцення влади"

зtlзначасться крrrrерlи, на пцстalвl якого

начальппк Г
управltiппя ЩФС у

3.4

В.А.Бепезпер
(iнiцiали та прiзвище)

Гапьянова Л.А.
04зз4-25476


