
Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. М 167)

довцкА
про результатп пepeBipKlr, передбачешоi

Законом Украiнп "IIро очшщеппя владЕ"

Вiдповiдно до пункгiв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та

Порялц проведенЕя перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застос)iвання забоРОн,

передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украihи "Про очищення влади",

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовт}ш 2014 р. ffe 563,

Гайсuнська ОДПI Головноео упрOвJriнttя ДФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргаЕу державноi влади / органу мiсцевого самоврядуваншI, в якому заЙмас посадУ

(прегендус на зайнятгя посали) оеоба)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування забороно передбаченш<

частинrlп,lи трgгьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влади", щодо

Ткрчук Наmалii Феофанiвнu
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:

Мiсце прqживання: (реестрачii)

Гайсанська OIПI Головноzо упрамiння.ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

Micue роботи,
пачNrьпuк вildiпу реесmрацfl rulamHaюit mа еJ.екmlrонпuх cephiciB

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

,Щля проведення перевiрки подавtллися копiТ заяви особи про прведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декпарацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харакгеру за2014 piK, копiТ паспорга , трудовоТ книжки , доцrмеfiта ,

що пiдтверрцryе реестрацiю у,Щержавному peecтpi фiзичних осiб-шlатникiв податкiв

(зазначаюгься за наяввостi)

Запити про наданrrя вiдомостей щоло Ткачук НаmulfiiФеоФанiрпu
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсипаJIися до

Гайсппсьlýgi 0ДШ Головllого чппав;riвшя ДФС ч Цiпшпцькiй облдстi ,С;rч.жби безпекп
УкраiЪп.

(наймевуванпя органiв перевiрки)



l

I
За результатами розгля,ry запитiв

ГайсппськоiОДШ Голоqпого yправriппя ДФС ч Вiшшпцькiй областi .

повlдомили:

rlrirrяrrсового хlпактепy за миЕyлий nik вказано достовiрцi вiдомостi шодо наявIlос

закоЕIlпх JI'кеDеп.

В €ДРО. щодо якпх застосовапо Положеппя Закошч Украiпп << ПDо очпщеrrrrя BTI&IП)>

iпйопмапiя вiдсчтня.

за пезчльтатамш проведешоi шеревiркп С.тмбою безпекш ykpaitlп чаявшпх матеDiалiв.
вiдсчтlri буль-якi вДомостi шодо зазпачешоii особп.

за рзультатаI\,rи проведеноi перевiрки встановлено, що до
Ткачук Наmшfr Феофанiвнu

Укра!Ъш
(найменування органiв перевiрки)

майна (майновrrц шоав). п?бчтого (набчтпх) Ткаччк Н.Ф. за час перебvранrrя нs

(майновi права) Ткачук Н.Ф.

За Dевчльтатами пDоведеноi перевiDки з YрахYваппям писъмового поЕсIIенпя

2014 piK. пабlrгого (паFчтих) Ткаччк Н.Ф. за час перебчвапня на r.rосадах. визпа.чених

ч rrчпrсгах 1-10 частипп пепшоi cTaTTi 2 Закоrrч Украilrи <<flpo очищеrrня владп>.

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

3.4
(не застосовуrогься/заrгосовуrсrгься)

cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення Rпади"

зil!Еачасться крlтгерiй, на пИставi якого

ОЩПГоловпого
у Вiвпшшькiй областi

(третьою/чегвсргою)

В.А.Березпер
(iнiшiаrrи та прiзвищо)


