Додаток 5
ло Порялку
(в релакuiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 25

берез1-1я

20l5

р. J\Ъ

l67)

довlдкА

про результати перевiрки, передlбаченоТ
Законом УкраТни "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв l таlабо 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону УкраТни "Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертоtо cTaTTi l Закону УкраТни "Про очищен}lя влади",

затвердженого постановоIо Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд lб }ковтня 2al4 р. М 56З,
управлiнням розвитку та утримання мереяti автомобiльних дорiг областi ЛуганськоI обласнот
державноi адм iH iстрацiТ
(найменуваttня орга}lу державноi влади / органу пriсuевого са]\lовряjiува}II]я, в якому зайпtас посалу (претеtJдус на
зайltятr,я посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
l Заr<ону Украi'ltи "Про о.tиttlеlltIя влади", tllодо

частинами TpeTbolo i четвертою cTaTTi

CTAPIKOBA Сергiя Миколайовича
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

07.07.1963 MicTo Рубiжне ЛуганськоТ областi
дата та мiсце наролження,

ЕМ 781346. виданий Севсродонецьким МВУМВС УкраТни

в Луганськiй областi. 20. l 0.2000
серiя (за наявностi)та номер паспорта гроItадяни}lа Укра[lrи. киrt i ко.lIи виданиii,

2з198246з5
ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв,

93400. Луганська область. MicTo Ссверодонецьк. проспект KocMoHaBTiB 7. кв. l22
мiсце проживання.

Управлiння розвитку та утримання мережi автомобiльltих лорiг областi Л)rганськоТ
облдержадмiнiстрацiТ
Micue роботи,

го4овниЙ спецiалiст вiддiлу реконструкцiТ. будiвництва. peMoHTiB та утримання автомобiльних

дорiг

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

копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
а також iнших документiв: cTopiHoK
паспорта громадянина УкраТни з даними про прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу паспорта та
мiсце реестрацiТ, документа, що пiдтверджуе ре€страцiю у .Щержавному pe€cTpi фiзичних осiб платникiв податкiв, трудовоТ книжки, та запит до Нацiонального агентства з питань запобiгання
.Щля проведення перевiрки подав€uIися

передбаченоТ Законом УкраТни 'ОПро очищення влади",

корУпцil'

i;;;ч;Б;;;;;

Запити про надання вiдомостей щодо CTapiKoBa С. М.

(прiзвище та iнiчiали особи)

надсилzlJIися до Сл}zх<би безпеки УкраТни та отримана iнфорьtацiя з ециного дерх(авного реестру
осiб. щодо яких застосовано положення Закону УкраТни кПро очищення влади> вiдповiдно до
Порядкч проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосчвання заборон"
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закон_ч Украiни <Про очищення влади>.
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l6.10.2014 ЛЪ 563.
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв стосовно CTapiKoBa С.М. вiдсутня iнформацiя в Сдиному
державному peecTpi осiб. цодо яких застосовано положення Закоцч УкраТни <Про очЙцення
влади>. Служба безпеки УкраТни повiдомила про вiдс}тнiсть будь-яких вiдомостей цодо
зазначенот особи.

(найменування органiв перевiрки)

Вiдповiдно до висновку про результати перевiрки вiдомостей про CTapiKoBa С.М., за
вiдсутностi вiдомостей в единому державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано поло}ке1;ня
Закону Украiни кПро очищення владиD та за результатами проведеноТ перевiрки Службою безпеки
УкраТни встановлено, що до
cTanikoBa Сепгiя Миколайовича
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не
cTaTTi

застосовyються забороtlи,
l Закону

передбаченi
УкраТни <Про очищення влад))

частиtlоlо

третьою i

четвертою

(у разi застосування забороttи

зазначаеться критерiй, на пiдсз,авi якого застосовуеться заборона)

Андрiй ЧУМАIt
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