
Додаток 5

до Порядку
(в редакчiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. Nч lб7)

довцкА
про результатп перевiрки, передбачепоi

Закопом УкраТпш "Про очищенпя владп'О

Вiдповiдно до гryнкгiв l i 2 частини п'ятоi статгi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порялку проведення леревiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закошу Украiни'ОПро очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р. }lb 56З,

Гайсuнська ОfПI Головноzо управJлiнttя,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого сап.{оврядування, в якому займае посаду

(претендус на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодо
ю ltс око в а С ерziя В ас ull ь о в ача
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:

Гайсuнська ОfПI Головно?о управлiннл fФС у Вiннuцькiй обласmi

Мiсце проживання : (реестрацii)

Micue роботи,
zоловнай dерасавнай iнспекmор вiddiлу IT

посада на час застос}ъання положень Закону УкраlЪи "Про очищення влади")

.Щля проведення перевiрки подавiulися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, ви:грати i
зобов'язання фiнансового харакгеру за 2014 рiц копiТ паспорта : трудовоi кни)кки , докумеЕта ,

що пiлгвердку€ реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-п.гlатникiв податкiв

(зазначшоться за ная BHocTi)



Запити про надан}ш вiдомостей щодо Юнсокова Сереiя Васullьовача
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилirлися до

Гайсппськоi оДПI Головrrого чппавлiнпя ДФС v Вiшншцькiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайсrrнськоi оЛПI Головного чппавлiпня ДФС v Вiпнипькiй областi

та iнформацiт з €дипого державного peecTpv осiб . щодо яких застосоваrrо полоlкеппя
закопч Украiпп << Про очrrщепня влади > МiпiстеDетва юстпцii ykpairrп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майнових ппав'}. набутого (набчтих) за час перебчвання на
посадах. визначенпх v rryнктах 1-10 частипи першоi cTaTTi 2 Законч УкDаiни (пDо
очищення влади)>. виповiдають наявнй податковй iнформацii про майно (майновi
пDава) .BaDTicTb майпа ( майновпх пDав). вказанпх в деrqпаоацii пDо майнодоходи.вптDатп
i зобов"язапшя фiпапсового характеру вiдповiдас паявнiй податковiй iпфоDмацii пDо
доходш. отDпманi iз законпих джеDe.lr . в €ДРо. щодо якпх застосовано Положення Законy
Украilrп << ПDо очlлщення владп> iпфопмацiя вiдсчтня.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Юясакова Серziя Вас ultboB ача

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовvюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовlrоться/застосовукrгься)

cTaTTi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади"

начальнпк Гайси
управ.пiппя ЩФС у

Гальянова Л.А.
04зз4-25476

В.А.Березпер
(iнiцiаrrи та прiзвище)

бiтýt"и{"-\


