
Додаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 25 березня 2015 р. }lb 167)

довIlшА
про результатп перевiркпо передбачепоТ

Закопом УкраiЪи "Про очrrщення владшОО

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

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ш заборон,
передбачених частинами тетьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтнr{ 2014 р. ЛЬ 563,

Гайсuнська ОfПI Головно2о управлiння tФС у Вiннацькiй обласmi

(найменування органу державноТ влади / оргаrту мiсцевого самоврядування, в якому заЙмас посаДУ

(претенлуе на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо

Дата народження:
мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:.
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання: феестрачii)

Гайсuнська ОIПI Головноzо управлiння fФС у Вiннацькiй обласmi

мiсце роботи,
zоловнuй dерuсавнай ревiзор-iнспекmор вiddiлу поdаmковоzо ауdumу

посада на час застосування flоложень Закону Украiни "Про очищенrrя влади")

,Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраТни "Про очищенЕя вJIади", декларацii про майно, доходи, витрати i

зобов'язання фiнансового харакгеру за 2014 рiц копiТ паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтвердлryе ре€страцiю у.Щержавному peecTpi фiзичних осiб-шtатникiв податкiв

(зазначаlсrгься за наявносгi)



запити про наданЕя вiдомостей щодо Сmороdуб Наmшлii BimшtiBHa
(прiзвище та iнiцiши особи)

надсилirлися до

Гайсинськоi оДЦI Головrrого yпDавлiпня ДФС у Вiнпицькiй областi
(найменуваrтня органiв перевiрки)

За результатами розгляду запигiв

Гайсппськоi оДПI Головпого yпDавJIiпня ДФС ч Вiпнlлцькiй областi

та iнфоDмацii з €дипого дерясавпоrо DеестDy осiб . щодо яких застосовано полоэrсення
Законy Украi]пп << ПDо очшщепня владп > MiпicTepcTBa юетицГiУкраiпш

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). набчгого (пабtтих) за час перебчвання на
посадах. впзначених ч rryнrсгах 1-10 частипи першоi cTaTTi 2 Законч Украiни <<Про

очищення владш>. вiдповiдають наявнй податковiй iнформацii про майно (майновi
ПDДВа) .BanTicTb майна ( майповпх пDав) . вказаппх в деклаDацii пDо майнодоходп "вштDатпi зобов"язашпя фiнапсового характеDч вiдповiдае цаявпiй податковiй iцфопмац[i про
доходrr. отDпмапi iз закопппх джеDел . в €ДРо. щодо якпх застосовано Положепня Законy
украiни << Про очпщеншя владrr> iнформацiя вiдсчтня

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Сmароdуб Наmшii В imuliiBH а

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовуюmься заборони, передбаченi частиною
(не засгосовуr<rгься/засгосовуються)

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади"

зазначасться

начальпик Гайсшпсь
управлiпrrя ЩФС у

Гальянова Л.А.
04зз4-25476

, В.А.Березпер
/ (iнiчiали та прiзвище)


