
,Щодаток 5
до Порядку

(в редакцi'; постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЬи
вИ 25 березня 2015 р. }lb tбi)

довIжА
про результатп перевiркп, передбачено[

Закопом УкраiЪп *Проочпще-ння владп.

Вiдповiдно ло rrункгiв l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни ..Про очищення влаци'' таПОРЯДКУ ПРОВеДеННЯ ПеРеВiРки достовiрностi вiдоЙтей щодо .u"rо"уuч""я заборонопередбаченIд( частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраiЪи .ОПро очищення влаци'',затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 1б *оuЙ ZOta р_Ъ sОЗ,
Гойсuнсько ofПI Головноzо упраапiння ДФС у Вiннацькiй обласtпi

дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:

Гайсuнська О!ПI Головноzо управллiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

передбаченоТЗакономУкраiъи"Проочищен}r,Iвлади",o"*u}urinY;ffi#&:"*#;:If,rpu*i
зобов'язання фiнансового харакгеру за2015 pi*, *iiT й.п"Ьа , трудовоi книжки , документа ,чо пiдгвердлсуе реестацiю у Д"рй*"ому pecTpi фiзичних Ьсiб-шrатникiв податкiв

(зазначаються за ца"""осгi)



Запити про надання вiдомостей щодо Паlлаll,лорчук Вuленmuнu MltxoйlliBHu
(прiзвище та iнiшiа.llи особи)

надсиJпIлися до

Гайспшськоi оДШ Гоповпого чправпiппя ДФС v Вiпшпцькiй областi
(найменуванrrя оргапiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

гайеппськоi одш Головпого чправrriнпя ДФс v Вiпrrпцькiй облаетi

слчлбп безпеки Украiъп .та iнфоDмацiт з €дппого державrrого DесстDy осiб . щодо якпх
застосовапо положеппя Закоrrч Украiшн << Про очпщеппя вJrадrr > Мiцiстешgтва юстпцгi
Украiпп

(найменування органiв перевiрки)

повйомили:

за резчльтатамп пDоведеноi пепевiрки встановлено. що ПаламаDччк В.м. у
деrgrарацii ппо майно. доходп. вптDати i зобов'язаппя фiпапсового хараrсгеDч за
миЕулий pik вказано доgтовiрнi вiдомостi щодо наявностi майша (майнових прав).
набyтого (набrrrпх) Паламарччк В.М. за час перебчванпя на посадах. визначенпх ч
rrчшкгах 1-10 часгинп першоi cTaTTi 2 Закоfiч УкDаiнп (dIDo очищення влади>. якi
вiдповiдають паявнiй податковй iнформацii про майно (майновi права) Па.гrамарччк
в.м..

за резчльтатамп проведепоi перевiрки встановлено. що BaDTicTb майна (майнових
прав). вказаного (вказаних) Паламарччк В.М. ч декларацii пDо майно. доходи"
витрати i зобов'язапня фiнансового хараrсгерч за 2015 piK. набутого (пабчтих)
ПаламаDччк В.М. за час пеDебчвання на посадах. вцзпачених v rrуrrrсгах 1-10 частпни
пепшоi cTaTTi 2 Законч YKpaiHrr <dlpo очищення владш>. вiдповiдас наявнiй
податковй iнфопмацiiпро доходи" отоиманi Паламарччк В.м. iз закопнпх джеDеп

В €ДРо. rцодо якшх застосовапо Полоlкеппя Закошч УкпаiЪп << ПDо очпцепня в.rrадп>>

iвфоомацiя вiдсrrгпя.

За результатами проведеноТ перевiрки встановJIено, що до
Паллалtарчук BaJreHmuH а MuxaйlliBH u

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовvюmься заборони, пердбаченi частиною
(не засгосовlrотьсflзастосовlrоrгься)

статгi 1 Закону УкраТни'ОПро очищення влаци"

Гальянова Л.А.
04зз4-25476

3.4
(трстьою/чегвертою)

(у разi засгосування заборони

за:!нача€ться крlтгерiй, па пiдсгавi якоrо

Заступпшк пачаJIьпЕка Гайсппськоi О.ЩП
Головпого управ.iIiння .ЩФС у Вiпшпцькiй областi


