
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. No l67)

довцкА
про результатп пepeвipKrr, передбачепоi

Законом УкраiЪи'ОПро очищеппя владиОО

Вiдповiдно до гryнктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення влади" та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборОн,

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб жовтЕя 2014 р, Jф 563,

Гайсанська ОfПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргшrу державноi влади / органу мiсuевого сtlп{овряJtування, в якому заЙмае посаДУ

(претепд5rе на зайняття посади) особа)

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

цiпоmан Теmянu Юпtiвна
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : фесстрацiТ)

Гайсuнська ОIПI Головноео управJлiння [ФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсuе роботи,
zоловнай dерlсавнай ревiзор- iнспекmор вiddiлу опоdаmtЕванttя юрudачнuж осiб

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

,Щля проведення перевiрки подавz}пися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЬи*Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за2014 piK, копiiпаспорта: трудовоТкни)кки, документа,
що пiдтверджуе реестраuiю у ffержавному peecTpi фiзичних осiб-шlатникiв податкiв

(зазначаються за наявностi)



Запlтги про надання вiдомостей щодо Цiпоmан Теmяна Юрiiвна
(прiзвище та iнiцiшrи особи)

надсI,IJIалися до

Гайсинськоi оЛПI Головного чппавлiння ДФС v Вiнпицькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

ГайспнськоТ оДШ Головного чппав.rriння ЛФС v Вiшппцькiй областi

та iнфоDмацiТ з €дшного державпого DeecTny осiб . щодо якпх застосовапо положечня
Законч YKpaiпrr << Про очищеппя владп >> MiHicTeDcTBa юстицii УкраiЪи

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових прав). набчтого (набугих) за час перебчвання на
посадахi з yрахчванням ппсьмового цоясненпя . визначених v шчнктах 1-10 частини
першоi cTaTTi 2 Законч Украiни <<Про очищення владп>. вiдповiдають наявнй
податковiй iнформацii про майно (майновi права) .BapTicTb майпа ( майновпх ппав) . з
yDахyванням письмового шояснення . вказаrrшх в дек;rаDацii пDо майrrодоходп .вптрати i
зобов"язапня фiпаrrсового хаDактеDч вiдповiдае наявцiй податковiй iнфоDмацii ппо доходп.
отоиманi iз 9акошпих джеDел . в €ДР.О. щодо якrrх застосовапо Положешпя Законч УкDаiЪп
<< Про очпщеппя владш> iпфоDмацiя вiдсчтпя.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
I|iпоmан Теmяна Юрtiвнu

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

щ заборони,передбаченiчастиною
(не засгосовуються/засгосовуються)

статгi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади"

зазначасться критерiй, на пИставi якого

начальrrпк Гайсппськоi
управ.пiппя [ФС у

Гальянова Л.А.
04зз4-254,76

3.4

В.А.Березшер
(iнiцiшrи та прiзвище)


