
.Щодаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи

вiд 25 березня 2015 р. }lb 167)

довIщА
шро результатш перевiркпо передбачепоi

Закоýом Укра'ilrш "Про очпщепнfl влади"

Вiдповiдно до rryнктiв 1 i 2 частини п'ятоi статгi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порядку проведеЕня перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ш заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 2014 р. Ns 563,

Гайсuнсько О,ЩПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(пайменування оргrurу дсржавноi влади / органу мiсцевого саýrоврядування, в якому займае посаду

(преrенлус на зайнятгя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищен}uI вJIади", щодо
с авлук Мао uн u Анаmолiiвн u
Дата народження:
мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоi картsи платника. податкiв :

Мiсце прощивання : фесстрацii)

Гайсuнська О!ПI Головно?о упраалiнttя fФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
zоловнuil dерlсавнай ревiзор-iнспекmор Теп.ttuцькоzо вildiпення

посада на час зarстосування положень Закону Украihи "Про очищення влади")

.Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади", деклараrliТ про майно, доходи, вlтграти i
зобов'язання фiнансового харакгеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоТ кнюкки , документа ,

що пiдтвердrqус реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-шlатникiв податкiв

(зазпачаtогься за наявносгi)



Запити про надання вiдомостей щадо Савлvк Маршна Анаmолiiвна
(прiзвкще та iнiцiали особи)

надсиJIIIлися до

ГайсинськоТ оППI Головного чппавлiння ДФС v Вiннипькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгля.ry запитiв

ГайсинськоТ оДПI Головцого чпDавлiння ДФС у Вiнцицькiй областi

та iнфоDмацiт з €дппого державного peecTpv осiб . щодо якпх застосовапо rrоложенпя
Закопч Украiпп << Ппо очпщепня владп >> Мiпiстерства юстицii УкDаiЪд

(найменувачня орrанiв перевiрки)

повiдомили:

наявпiсть майна (майпових пDав'l. набутого (набутих) за час перебyваrrня на
посадах, визначенпх y шункгах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Законy УкраiЪи (<fIро

очищення владш). вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii пDо майЕо (майновi
пDава) .BaDTicTb майна ( майповшх прав) . вказаппх в декларацii ппо майrrодоходи .вптратп
i зобов"язапня фiпапсового хапактеDч вiдповiдае паявпiй податковiй iпформацii ппо
доходц. отDпманi iз закопнпх дrrсеDел . в €ДРО. щодо якнх застосовапо IIолоrкеппя Здконy
Украiпи << ПDо очищеншя ыrадп>> iпфоDмацiя вiдсчтня

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
С авлу к Мар ан u Ан аmол iiB н а

3.4не засmосовуюmься
(не засгосовуються/засгосовуються)

статri l Закону УкраiЪи "Про очищення влади"

зазначасться критерiй, на пiдсгавi якого

Начальнпк Гайсппськоi ОДШ Г
управлiння ЩФС у Вiнницькiй

Гальянова Л.А.
04зз4-25476

(трсгьою/четвертою)
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