
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. м 167)

довIщА
про результатп перевiркп, передбачепоi

Законом УкраiЪш *Про очшщеtlня влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону Украihи "Про очищення вJlади'О та
Порядку проведен}ш перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбаченнх частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украi'ни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р. Ns 563,

Гайсанська ОlПI Головноzо управJtiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргаЕу державноi ьлади l орrану мiсцевого сап{овряд}ъання, в якому займас посаду

(прегенлуе на зайняття посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбаченлтх
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраlЪи "Про очищенtш влади", щодо
ckalliй Теmян u ceoeiiBH u
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоI картки платника податкiв:
Мiсце проживання : (реестрацiТ)

Гойсанська ОЩIII Головно?о управлiння lФС у Вiннацькiй обласmi

мiсце роботи,
спаршай dераtсовнuй ревiзор-iнспекmор вiddiлу doxodiB i зборiв з фiзuчнuх осiб

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

.Щля проведення перевiрки подавмися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищенЕя влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, копii паспорта , трудовоi книжки , документа ,

що пiдтверджус реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-п.патникiв податкiв

(зазначаються за наявносгi)



Запити про надання вiдомостей щодо CKaltiй Теmянu CepeiiBHa
(прiзвище та iнiцiа.пи особи)

надсилarлися до

Гайсинськоi оДПI Головного чппавлiння ДФС v Вiпншцькiй областi
(найменувавня органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

ГайсинськоТ оДПI Головпого чппавлiння ДФС ч Вiпциrrькiй областi

та iнфоDмацii з €дшпого деDrкавного Dесстпч осiб . щодо яких застосовапо положепня
Закопч УкDаiпп << ПDо очпщенпя владп > MiпicTepcTBa юстицiiУкDаiЪп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть маЙна (майпових прав). набутого (набчrих) за час перебyвання ша
посадах, визначенпх v IryHrсTax 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Законч Украiни (Про
очшщення влади>. вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii пDо майно (майновi
пDава) .ваDтiсть майпа (, майновпх пDав) . вказаних в деклаDацii про майнодоходп .витDатп
i зобовп'язаппя фirrансового хаDактерч вiдповiдае паявпiй податковiй iнфопмацii ппо
доходп. отDпмапi iз закошппх джеDел " 

в €ДРо. щодо якпх заетосовапо Положення Законy
украiъп << Поо очпщеппя владш> iнформацiя вiдсчтня

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Скалiй Теmяна Серziiвнu

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосову,rоться/застосовуються)

статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

зазначаеться критерiй,

нача;rьнrrк Гайсипськоi
ушрав.пiшня ЩФС у Вiппи

Га.пьянова Л.А.
043з4-25476

3-4
(тротьою/чgгвертою)

я заборони

В.А.Березнер
(iнiцiа,rи та прiзвище)
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