
.Щодаток 5

до Порядку
(в релакuiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд25 березня 2015 р. J\b 167)

довIдА
про результати перевiркп, передбачепоi

Закопом УкраiЪп "Про очищення влRдш"

Вiдповiдно до гrункгiв 1 i 2 чаотини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи'ОПро очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ul заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1б жовтнrt 20|4 р. Ns 563,

Гойсанська ОIПI Головно2о упрашiнttя [ФС у Вiннuцькift обласmi

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого саJчrоврядування, в якому займас посаду

(претенлуе ка зайнятгя посали) особа)

проведено перевiрху достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбаченшх
частинами третьою i четвергою статгi I Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
заzороdнюк оленu Васшtiвнu
Дата народження:

Цаспорт:
Виданий:
ДатLвидачi:
Ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:
Мiсце проживання: (реестрашii)

Гайсuнська ОIПI Голосноzо управ,rtiнttя !ФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
начаJrьнuк вitdLпу doxodiB i зборiв з фiзuчнuх осiб

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

Щпя провелення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення вJIади", декпарацiТ про майно, доходи, вlтграти i
зобов'язання фiнансового характеру за2014 piK, копii паспорта , тудовоi книхки , доцrмента ,

що пiдтвердя(уе реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-rшатникiв податкiв

(зазвачаюгься за наявяосri)



Запити про надання вiдомостей чою 3gzороdнюк Оценu Васuцiвнu
(прiзвище та iнiчiа.rrи особи)

надсиJIiшися до

Гайсппськоi ОДПI Головпого чправ.ltiппя ДФС у Вiшпшцькiй областi ,ýдЕцýд_Щ9дд
Укрдflпrr.

(наймевумнrrя органiв персвiрки)

За результатами розгля.ry запитiв

Гай9ппсцкоi ОДПI Головпого чправ,iliнря ДФС y Вiпппцькiй областi ,

Слyжбп безпекп УкраiЪп ,та iнфоDмацiТ з €дипого деDжавпого peccTpv осiб . щодо яких
застосовашо положепшя З.акопч Украi'цп << IIро очищеrrшя в.ltзщи > Мiпiстерства,юстпцiТ
Укоаiпп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

За резчльтатами проведен.оi перевiрки встаповлено. щоJагороднюк О.В. v деrgIарацii
пDо майшо. доходи, витратп i зобов'язанrrя фiнапсового характерy за мшrryлпй Dik
вказано достовiрнi вiдомостi щодо rrдявностi майна (майнових прав). пабчтого
(набчтпх) Загороднюк О.В. за час rrеребчвапня на посадаь впзначених ч rrчпrсгах 1-10
частинп першоi cTaTTi 2 Закоrrч Украiни <<Про очишення владш>. якi вiдповiдають
наявнiй податковй iпформацii про майно (майцовi права} Загороднюк О.В.

Ча оезультатам+ rrрочедешоi церевiрки встановлено. rцо BapTicTb майна (майнових
прав). вказапого (вказашпх) Загоооднюк О.В. ч, деклаоацii поо майно.,доходц.
вштраIп i зобов'язанчя фiнансового xaparcTepv за 2014 piK. пабутого. (набутпх)
Загороднюк о.В. за час перебyвання на посаддх. вшзначених ч rrvнKTax 1-10 частшни
першоi cTaTTi 2 Закоrrч YKppiHrr <<Про очшщення владш>. вiдповiдае rrаявнiй
податковiй iнформацiiппо.доходп. отриманi Загgродцюк О.Ц. iз закоцних джерел.

Ц €ДРО. шодо якпх застосоврпо Полоrкеппя Зпкопч Украiпп << ПDо очпщепця впадпJ
iпформацiя вiдсчrця.

За пезчдьтатамп пповедеrrоi перевiркш Слчжбою безпекrr УкпаТпп паявппх матерiалiв
вiдсrrгпi бчдь-якi вцомостi додо зазпачепоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
3аzороdню к Ол е н u В ас ull iBH а

(прiзвице, iьд'я та по батьковi особи)

це заслплrсовvрmься заборони, передбаченi частиною
(не засгосовуrогься/засгосовуlсrгься)

статгi l Закону УкраiЪи "Про очищення влади"

зазнача€ться крtтгерiй, на пiдиавi якого

ОДП Головпого
ftВiцп"ч.кiй областi

В.А.Березпеп
(itdцiаJrи та прiзвищс)


