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Додаток 5

ло Порядку

довIlщА
про результатп перевiркп, передбаченоi

Законом Украiши "Про очпщепня владш"

Вiдповiдно до пункгiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украihи 'ОПро очищення влади" та
Порядцу проведен}lя перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ur заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення владиО',

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

Гайсuнська ОIПI Головно2о управJлiнлtя rЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргil{у державноТ влади / оргшrу мiсцевого самовряд}ъання, в якому займае посаду

(прегендуе на зайrrятrя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ul заборон, передбаченrоr
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украi'trи "Про очищення влади", щодо
ш аповм о во i Галuнu В ап е нmuн iBHu

Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реесцlацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:

Мiсце проживання: (ресстрачii) Гаilсuнська ОДШ Головноzо упровлtiння ДФС у
Вiнпацькiй обласmi

мiсце робmи,
zоловнuil 0ерuсавнай iнспеюпор сеr<rrюру фiнансово-економiчноI робопш mа бухzшmерськоzо облilу

посада на час застосувitннrl положень Закону Украi'ни "про очищеяlrя влади")

пЩля проведення перевiрки подавшIися копii заяви оеоби про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраТни 'ОПро очищення влади"о декларацiТ про майно, доходи, вl.rграти i
зобов'язання фiнансового характýру за20|4 piK, копiТ паспорта, трудовоТ кни)кки , документа ,

що пiдтвердку€ рееgграцiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-шtатникiв податкiв

(зазначаrсrгься за наявностi)

Запити про надання вiдомостей щодо Шаповалtовоt Гшlана Вшлен,цtuнiвнu
(прiзвище та iпiцiа.rrи особи)

надсилалися до

Гайсппськоi ОДШ Головпого чпраьпiппя ЛФС v Вiпппцькiй облаgтi ,ýдцФц_ýезпекп
УкрдТпп.

(найменування органiв перевiрки)



За результатами рOзгляду запитiв

гайсппськоi Одш Головпоrо упраьiliпшя ДФс v Вiпшшuькif, областi

iБ7**" 
'*о"rr, 

,та iнформацiТ з €дпшого державшого ресстпу ociý . щодо якпх
застосовапо полоlкепня Закоrry Укпаiпп << Про очпщеппя вlrадrr > MirricTeDcTBa юстшцГi
УкраiЪп

(наймеrrування opraHiB перевiрки)

повiдомили:

Зп резчльтатамп_ пDоведеноi пеDевiрки з yрахуванням письмового пояснення
встановлено. що Шаповаловою Г.В. v деrgrарацii про майно. доходи. виT Dати i
зобов'язання фiнансового хаDаrсrеDу за минчлпй Dik вказано вiдомостi щодо
rrаявносIi майпа (майповпх прав). пабчтого (нrбчтпх) Шrпова;rовою Г.В. за час
перебчванrrя на посадах. визпачецшх у пчп|стах 1-10 чаgrпнп першоi cTaTTi 2 Закопч
YKpairrп <Фпо очпшення вдадп>. якi вiдповiдають паявнi{ податковiй iвформацfr
про майцо (майновi ппава) ШаповаловоiГ.В.

За Dезчльтатамrr проведепоi пеDевiDкц з чDаrгчванrrям пшсьмового пояспенпя
вgтаповлепо. що ваDтigць маЙш8 (маЙпових пDав). вказtпого (вказанпх)
Шаповаловою Г.В. v дек;rарацii пDо майRо. доходи. вптрати i зобов'язаrrня
фiпапсового xanaKTepv за 2014 piK. набутоrо (набчтих) Шаповаловою Г.В. за час
пеDебy,вапня на посадах. впзrrаченпх v пчнктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Законч
Украl'шп ttflpo очшшенпя влрдю>. вiдповiдае паявнй податковiй iнфопмацil про
доходи. отрпмапi Шаповаловою Г.В. iз закопнпх джерегr.

В €ДРО. шодо якпх застосовапо IIолоясешпя Закошч УкDаiпд << Про очшшеппя в.падш>
irrфопмацiя вiдсчтпя.

зд Dезчльтатпмп пDоведепоi пепевiркп С;rчrкбою безпекц Укпаiпш наявппх матерiалiв.
вiдсyтпi будьякi вiдомостi шодо зазпачепоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Шапов alloB o:i ГоJ, uн а В шt е нm uн iB н а

(прiзвице, iM'я та по батьковj- особи)

заборони, передбаченi частиною 3.4
(не засгосовуються/застосовуlогься)

cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влади"

з€lзначасться крктерiй, на пцставl якого

ОДП Головпого
у Вiпппцькiй областi

В.А.Березшер
(iнiцiали та прiзвице)


