
flодаток 5

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р, Nэ l67)

довIшА
про результати перевiрки, передбаченоi

Законом УкраiЪп "Про очищешня владп"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону Украihи "Про очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2al4 р. Ns 5б3,

Гайсuнська ОIПI Головно2о управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу держЕlвноi влади / органу мiсцевого саý{оврядуванtul, в якому займае посаду

(прегенлус на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ш заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi l Закону УкраiЪи*Про очищення влади"о щодо
Заiкu ОлексаtlOра Мuколайовuча

Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:
Мiсце проживанrrя : феестрацii)

Гайсuнська ОIПI Гаповно?о упраалiння [ФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
zоло внай dep atcaBH uй ревiзор-iнспекmор Теплuцькоео вiddiпення

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

!ля проведення перевiрки подав.uIися копiТ заяви особи про прведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, вlтгратrа i
зобов'язання фiнансового харакtýру за 20|4 piK, копiТ паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтвердIqуе реестачiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за наявпостi)

запити про наданЕя вiдомостей щодо ?аiкu олексанOра Мuколайовuча
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсЕпаJIися до

ГайсппсчкоТ ОДПI Головшого чппав.lriшшя ДФС v Вiшппцькiй областi ,С.гrчжбп безцекп
Украiнп.

(нймспувшrня оргшriв персвiрки)



За результатами розгляду запитiв

гаf,спшськоi одш Головlлого чправ;riппя ДФс v Вiпшпцькiй областi

сликбн ýезпекш Украiъп .та iнформацiт з €дпшого державшого Dесстрч осiб . шодо якпх
застосочапо полохсешпя Закоrrч YKnai'Hll << IIоо очпшепшя владп > МiпiстеDства црстпцri
УкраiЪп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:
За результатамп ппореденоi пепевiпки фiзичFоi особп Заiкп Олександра

миколайовича. пцтвердних докчментiв встановлепо. що Заiкою оле.ксандром
Мицолайовпчем y дек.rrапацii про дqходи. витDатп i зобов'язання фiнансового
хаtrаrсгерч за миrтчлпй pik вказано доgговiрпi вiдомостi щодо наявностi майна
(майпgви.х прав). rrабчтого (пабчrпх) Заiкою Олександром Миколайовпчем з.а час
перебчванпя на посадах. впзнаyепих v пчнrсr?х 1 - 10 частцнп першоi cTarтi 2 Законч
Украi|ни "Про очпцепня влади". якi вiдповiдають наявнЦ податковiй iнформацii
про майпо (майновi права) Заiки Олексадцра Миколайовпча.

}а резчльтатамп проведеноi перевiркп Заiкш 0лексдшдра Мпколайовпча та
пцтверднпх докчментЬ. надапих станом па 08.09.2015 рокч також встановлено. rцо
BapTicTb маЙна (майновпх прав). вказапого (вказаних) Заiкою Олександроц
миколайовичем y деrсгrарацii пDо майно. доходи. витпатп i зобов'язання фiпансовог.о
хараrсrерv за миrrчлшй pik, набчтого (набуrих) Заiкою олександром Миколайовпчем
за час перебчвання ча посадаь вллзначенллх v пчпrсгах 1 _ 10 частинш пепшоi cTaTTi 2
3дкопv YKpairrл "Цро очпщення владд". вiдповiдас паявнiй подацковiй iнформацi[
ппо доходц. отпиманi Заiкою О.М. iз закопншх джереlr.

В €ДРО. шодо дкцх застосоваrrо Положешшя., Закошч УцпаiЪк << ПDо очцrцешпя вlrадш>
iпформацiя вiдсчтпя.

За резvльтатаlrп пповедеlrоi пепевiркп С.пvrбою безшекп Укоаiпп паявшпх MaTeqia;riB
вiдсугпi бчдь-якi вiдомостi цодо зазпачешоi особп.

За результатами проведеноi перевiрки встановJIено, що до
\аiкu Олексанdра Маколайовuчо

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влаци"

зазнача€ться крtтгерiй, па пiдчгавi якого

головrrого
й областi (iнiцiали та прiзвище)

На


