/s

Додаток

5

до Порялку
(в

по
р елакui.i

ж:;L*r, йЖri.#i"

УКР аiЪИ

довIдкА

про результаlц перевiрки, передбаченоi.

Законом Украiни "Про очищення влади"
Закону Украiни "про очищенtц влади" та
вiдповiдно до rryнктiв l i 2 частини п'ятоi статгi 5
щодо застосуванIш заборон,
Порядку проведенюI перевlрки. доЙочiр"о.ri вiдомостей
влади",
передбаченлtх частинами'третьою ,
Tr:_1
yyarry_':т:y"П_y::*
iб жовтIil 2014 :"нення
Р, Ns 563,

HffJofi];;i"

"*;;;";
il#;;o#йi;й'ffi;ть

"iд.,л. riri

а

перевiрку
частинами третьою

проведено

,,Н

пб пяптi

заборон, передбачених
достовiрностi, вiдомостей щодо застосуванtш
влади", щQдо
очищенн,I
i четвертою статгi 1 Закону Украiни "Про

(.ptr".цc t"lr;"

*

батьковi особи,

дата та мiсце народженпя,

1
ДяпроВеДенняперевiркиПоДаВаJIисякопiТзаявиособицропроВеДеншI'itЗ1p*y;
влади", декларацii про майно, доходи, вIrграти
передбаченоi зч*о"ом Ynpb", '.Про очищен}UI
паспорту
податкiв,
pik, а також копiя карки платника
зобов'язання фiнансового характеру за 2014

-Разн-ачшоrьс"занаявностi)

Запити про наданшI вiдомостей щодо

особи)
1прiзвище та iнiчiали

осiб, ,Щержавноi

реестру фiзичних
до Щентральноi бази даних ,Щержавного транспортi,
,Щержавного
та
морському
рiчковому
iнспекцii Украiни з безпеки на
земельних pecypciB V*!uT", Управлiнrrя.Щержземагентства {j:.::,_,"""1#л"'#_#
надсиJIалися

"

Лцu"."сй

ЬЬл

астi,,Щержавног"

р

т:з.l:у:, з::',g: j:,g1"#

агентства

ryмвсу
lcll

з

(нйменуванвя органiв перевiрки)

. За результатами розгляду запитiв I-ЩД Д,
та р1
iнспекцiею Украiни з безпеки на морському
."*anurrr* pecypciB Украiни, Управлiння,Щержземагl
прав
в Луганськiй областi, ,щержавним реестратором

з

4а.1 . e.4z-;"a_4J
/

аfогzl

/

'2""-r?"_
G.-J-r2/za

rta2/ a:,.-za-z.-<-<?c,zz

про
цiнних паперiв та фондового ринку, ,Щержавною авiацiйною сrryжбою Украiни, повiдомили
майна.
нерухомого
отриманi доходи за 2014 року, нzшвнiсть
За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
не застосовyються.

заборони, передбаченi частиною

(не застосовуються/застосовуються)

cTaTTi

l

Закоrгу Украihи "Про очищення влади"

Ляховоi Тетянп АпатолiТвни

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

_

третьою/четвертою
(трсгьою/четвертою)

(у разi застосувшrня заборони

.азна""е.""я -ритерiй, на пiдставi якого застосовуеться заборона)

25.01.20lб р.
_В.о. начальника i

(найменувшlня посади керiвника
струкгурного пiдроздirry
влали/органу мiсцевого

trJ,щý

a+Ph

3+
ý
л!

T.I. Ж(lтхар
(iнiцiали та прiзвище)

Хх,
,'1ol

4orJ
сl,ъzr/ tL.,,е4'сГ еа laZcz
/ОёОrZ / */ С4э/<-<z.z.gr.__.-' f

