
довIдкА
про результати перевiрки, передбачеrrоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

Вiдlовiдно до rrFrктiв 1 i 2 частини п'ятоi статгi 5 Закону УкраiЪи "Про о,пrщенrrя влади"
та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваняя забороя,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1Закону УкраiЪи "Про очищенrrя влади",
затвердженого постаfiовою Кабiяету MiиicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 р. N 5бЗ Головним

упраэлiнням {ФС у Вiпничькiй областi проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо
застосуваЕня заборон, передбачених частин!л rи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи
"Про о.rищення влади", щодо

Лозiнськоi Iлони АнатолiiЪни
дата народження:
мiсце наподженrrя:
Паспоот:
Видавий:
дата видачi:
реестоаlriйний номеп облiковоi картки платника податкь:
Мiсце пооживання: феестрачii)
Мiсце роботи: Головне управлiння ,ЩФС у Вiцницькiй областi
Посада: головний державний iнспектор вiддirry супроводкеншI судових спорiв та правового
забезпечення дiяльностi органiв ЩФС юриди!Iного управлiяня Головного управлiння ,ЩФС у
Вiнницькiй областi.

,Щля проведення перевiрки подzвrulися копii змви особи вiд 09.01.2019 про проведеншI
перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про о,плщеяня влади", декларацii, про майпо,
витати i зобов'язання фiнансового хараюеру за 2018 piK, а також iнших докрлентiв: копii
паспорта громадянина УкраiЬи, док}.N{еIrт4 що пiдтверджуе рестрачiю у .Щержавному peccTpi

фiзичних осiб.
Запит про ЕаданЕя вiдомостей щодо Лозiнськоi LA. подавався ло ГУ.ЩФС у Вiнницькiй

областi - лист Bi \цiJry по роботi з персон{lлом ГУ ДФС у Вiнницькiй областi вiд 20.02.20L9
Ne З9102-З2-04; вiддiлом по роботi з пepcollzllloм ГУ ДФС у Вiяницькiй областi було здiйснепо
з.шrг до емного держrвного реестру осiб, щодо яких застосовмо положеЕIuI Закону Украiни
"Про очищення влади" на офiцiйному веб-сайтi MiHicTepcTBa юстицii Украiни, за вказаними
парilметраь{и пошrytу щодо Лозiнськоi I.A. iнформацiя вiдсутня,

За результатами розгля,ry запиry Головним управлiнням ,ЩФС у Вiнницькiй областi,
наддtо висновок про результати проведеноi перевiрки достовiрностi вiдомостей, передбачених
пунктом 2 час.rvlнп п'ятоi стаrгi 5 Закону Украiни <Про очищення влади> вiд 20.0З.2019
N9 590/02-32-13-03, яким встzlIIовлено, що за резуJIьтатами проведеяоi перевiрки, встановлено
достовiрнiсть вiдомостей, визначецих п}нктом 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про
очищення влади", вказаних Лозiнською I.A. у декларачii, про майно, витрати i зобов'язання
фiнансового характеру за 2018 piK.

За результатшrи проведеноi перевiрки встаIIовлено, що стаЕом на 20.03.2019, до
Лозiцськоi Iлони АяатолiiЪни не застосов},ються заборони, передбаченi частипою тетьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очлщення влади".

Начальник управлiняя по роботi з
персонмом Головного управлiн ня

.ЩФС у Вiнницькiй областi Г.О. Сухапiна


