
Додаток 5

до Порядку
(в релакчii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи

вiд 25 березня 2015 р. }ф 167)

довIдкА
про результатп пepeвipKlr, передбачепоi

Законом Укрпiнш *Про очпщенпя владп'

Вiдповцно ло ггунктiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи'ОПро очищення влади" та
Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украiни'ОПро очищення влади",
з{лтвердженого постановою КабiнЕту MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р. ffs 5б3,

Гайсuнеька ОIПI Головноzо упраNriнttя.ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування оргацу державноТ влади / органу мiсцевого саь{оврядрання, в якому займас посаду

(прсгенлус на зайrrятгя посади) особа)

проведено перевiрку досmвiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четверою статгi l Закону УкраТни'ОПро очищення вJIади"о щодо
Трgфшуtчука Олексанdоа Васllльовuча

Дрта нарошкення:
мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоI KapTrg,r платника податкiв :

Мiсце продивання: (реестрацii) Гойсuпська ОДШ Головпоzо упранлiнttя ДФС у
Вiннuцьйй обласmi

zоловн ай depctcaBH uй prrir"p-;;;;#ff;' вittiлу поd аtпков оео ayd аmу

посаца на час застоср{шн,l лоложень Закону Украiни "Про очищення влаци")

flля провелення первiрки подаваJIися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення вJIадиО', декпарацiТ про майно, доходи, вlтграти i
зобов'язання фiнансового харакгеру за 2014 рiц копiТ паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтвердл(уе реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-шlатникiв податкiв

(зазначruсrгься за наявностi)

Запlтги про надання вiдомостей чоло Трофllмчvка Олек!ацdра !осtульовача
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилаJIися до

Гр$спнсьlýоi ОДШI Головпого чпрвв.lliшпF ДФС v Вiшшппькiй облаЁгi .С.lrисбц берпекп
УкраiЪц.

(найменування органiв перевiрки)



За результатами розгляду запrтгiв

Гайсшпськоi оДШ Головпого ушпавпiшпя ДФС ч Вiпппцькiй областi

С;rvхбп безпекп Укпаiцrr .та iнФqDмацii з €дппоrо державного песстрч осiб . щ9до якпх
з,аgтосовашо поло.жешrrя Закоrry УкDаiЪи << Про очrrщеншя в.падш > MinicTeDcTBa юстпцfi
Украiпп

(найменування оргапiв перевiрки)

повiдомили:
З{ результатами пвоведеноi пепевiрки фiзшчпоi особи Трофимччка

9лексппдром Васшльовпчем v деrgrарацil про доходш. вптратп i зобов'язаrrня

майша (цайповшх прав). набчrого (набчтих) Тпофимччком Олексаrrдром
Васпльовпчем за час перебчванця на посадах. визrrаченпх ч rrчнктрх 1 - 10 частини
першоi|. cTaTTi 2 Закоrrч УкDа[ни "IIро очиценця влади"" якi вiдповiдають наявпiй
податковЙ iнформацil про маЙно (майновj _права) Трофимчука Оле$сандра
васильовича.

За оезyльтsцtмш прqв.еденоi перевiоклr Трофпмччка Олексапдра Васильовшча
Та пщтвепдппх докvмеrrтiв. rrаданих graнoM на 08.09.2015 poкy тако?к встановлешо.
що BapTieTb маЙшд (маЙповшх прав). вказаного (вказанпх), Тпрфпмччком
Олексаrrдром Васшльовпчем v деrgrаралii пDо майно. доходш. вптDати i зобовrязапня
фiнаlлсового xapaKTepv за мшнулпй piK. набчтого (набчrпх) Твофимччком
Олекýqцдром Васцльовичем за час перебувqння на посадах. визшаченпх v пчнrсгах 1 _
10 частиrrп першоi cTaTTi 2 Закоrrу Украiни "Про очпшецшя владп". вiдповiдае
шаявпiй податковiй irrформацii ппо доходи. oTpпMarri Трофпмччком о.в. iз законншх
шкеDел.

В €ДРО. шодо якпх застосовашо Подоженшя Закопч УкраiЪrr <f Про очпщеввя впадп>
iпфопмqцiя вiдсутпя.

За пезvльтатамп , провелепоi шепевiркп С.пrryбою безпекп Укпаihд ваявпцх MaTeDia;riB.
вiдсчтпi бyдь-якi вiдомостi щодо зазпаченоi особш.

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
Трофttлчука Олексанdра Васuлtъовuча

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

незосmасовvюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовуються/засгосовуються)

3.4
(третьою/чегвертою)

cTaTTi l Закону Украiни "Про очищеЕня влаци"

зазначасться крrгерiй, на пiдставi якого

ОДП Головпого
у Вiшппцькiй областi


