
довIдкА
про результати перевiрки, передбаченот

Законом Украiни "Про очищення влади"

ВiдповiдНо до пунКтiв i i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення

влади', та Порядку проведення перевiрки лостовiрностi вiдомостей шодо застосування

заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "про

очиЩенняВлади,,,ЗаТВерДже"о.о,,о.'аноВоюКабiнетУМiнiстрiвУкраТнивiд16жоВТня
2014 р. Jф 563,

аdлli

проведено перевiрку
частинами третьою

(найменування оргаЕу л.рл**T "auл" 
Z органу мiсцевого самоврядування), в якому займас посад)

(претенлуе на зайняття посади) особа)

достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраIни "Про очиlцення влади", rцодо

Ча
(прiзвище, iм'я, пlбатьковiособ1

дата та мiсце наоопження.

серiя mа Ho.|lep паспорпtа аромаdянuна YKpai'Hu, Ktlu i колu вltоdнчll,

рqес]эаrriйнцй ц^^rрп пблiховоiкашкдддатника цод4ткiв,

,Щля проведення перевiрки подавалися копrl

передбаченоТ Законом УкраТни "Про очищення

витрати i зобов'язання фiнансового характеру

заяви особи про проведення перевlрки,

влади", деклараuiя про пtайно, доходи,

за 20i5 piк, копiТ iнших документiв:

ide но,
(зазначаються за наявностi)

tticue проживанIuI,

Упооrпi"""_оr-опро.уuсоовоzо розвumку iyzyi'B_cbKoi' оаГtонноi' dе9)lссlвноi' advitticmpc|Llii' ,

мiсче роботи, _

zоловнuй спецiслiсm-zо,човнuй зооmехнiк BiDOi,гty вцэобнutlmва, перероiэкu

За результатами розгляду запиту
l Фс iвськiй оOл

повlдомила:
за резульmаmшич провеdеноi' перевiркu з урахуванн,uи пuсьtLовuх пояснень пlа

nii*urn.l"ux dо*уrеrmiв всmановленliотБйф,аuii поо ltлайно, dохоdu, вumоаmu i

,обоr,"rо"по фirоrrоuоrо "ooo**unu 
,о ,urчпuй -i* Ыо,i,о do,*ouioni uido,o,n,i u,чdо

наявносmi ]иайна (х4айновuх прав\, н;а;;;;;Тбйuх\ чайкою о,в, за час перебування на

поrоdо*, ,urroun"u*,u nur**o" ]_]0 uor^uru nuu*T,*o*.,i 2 зопоп, y*,oi,"u опоо

ouu*rrr" uпоdu,,, o*i uidnouid,or-u ,!Бiiй пБ,i!п*iuiй irфo''rouii' noo 
'ОЙ"О 

(rОЙrО'i

u

(найменування органiв перевiрки)

iя l оловн
(найIrчrеrгування органiв перевiрки)

нял4 поясненьЧай

,л4енmlв icmb м



вuзнач 1-]0 muнu пе сmаm IHu ( l lпо очu
uкою

dэюерел.

за результатами проведенот перевiрки встановлено, що до

кu о. llлl
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

визначенi частиною mреmьою/чеmверmою
(третьою / четвертою)

заборони,
застосов}тоться /застосовlтоться)

cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищення

влацИ"

о.м. грЕк
(iнiшiали та прiзвише)

пiлрозлi.ry органу державноi в:падиl . ,.

органумiсцевого самоврядування) 
_,

головний спецiалiст з питань персонаrry
еч


