
Щержавна ветеринарна та фiтосанiтарна служба УкраТни

Головне управлiFIня ветеринарноi медицини в Киiвсъкiй областi
уIIрлвлIння вЕтЕринлрноi мЕдицини

В ВИШГОРОДСЪКОМУ РАЙОШI
07330. Bv-l. Революцii 49, c.bt.T, .Щliьlер, Вишгоро,ilсьt<лtй p-tt, Киi'всьt<а обJlасть,

r<ол е2]РIlОУ 26З 1З009. тел/(lакс (0.t596) 3l561, e-IlTlriI: гlr_jr t,t п lilrlrlc]t

нАкАз

смт. Димер Jф 091 5,06,201 5

I-1po l r роведеtIttяt перевi 1ltt1.1

<l11ро tlчиtцеtlllя l]ладl,i)).

На вт,ittонання IIаказч г,о,тIовного }/правлillttя ветеринаl]LIоТ N,IедIтIJинIi в

КиТвськiй областi Bi,I1 09.06.2015 Л9 129, Закоrrу УrсраТrtи <,Про оLIищення

влали)), вi;lповi;lно до Порядку пl]оl]едення ltереtзiрt<li ;llocToBiprrocTi

вiлопtост,еIi щодо застосування забороFI, передба.Iеr{их LIас]1,I4на\Iи третьоIо i

четвертою статгi 1 Закону Уr<раТши uПро очищеII}Iя I]jILlдLl)), зilтвердженого

постаI]овою Кабirlету YKpaTHlr вiд 16.10.2014 року Nч 5бЗ (зi злliгrами), та

згi:Iно з Планопл проведення пepeBiport вiдповiдно до Закоtt1, \"ttpaTrrtI <ПрО

очишlенI,{я владI.I)), затвердrкениIи розпорядхiенняlчI Кабiгrету lr4iHicTpiB

YKpaTHil вiд 1 6 }ковтня 20 14 Л'g 1 025-р, Kepyloчllct, Ilо.;tо;ttеttttяtпл l-tpo

управл i н ня BeTepl.rH;iprroT N,I едициtI и у В Llшгородськомч par"tot t i

Il.\lt.\З} IO:

l. Гlровес,l,t.I перевiрltу. гIсре;lбаченч Закоrtоп,t YKpaTHrl <iI11lo очлlщеllнr{

влi]д1.1)) rrlоло головноI,о сtlецiалiста уrtilав_гiiнI]я BeTe]llj]raI]LIoT \,1едI,1цИнl,t У

ВлrшI,ородсьliо]\{у райоr:i Бахмата l]опtагtа В i,галiйовича з 1 7, 06.2 0 1 5,

2. Бахьtату Pob,taHy ВiталiйовиLrу до 17,0б.2015 IItl/,-lil,I,и власноруЧt{О

напLIсаFIу заяв.Y llpo застосуваI]ня, LIи незастос,Vвання заборонI.1) I]I,1ЗIIаЧеною

LIacTl,IHoto тре,гьою або четвертоIо с,гаттi 1 Закоrrу YKpaiгtlr <<l Ipo оЧI,1ЩеннЯ

влалr1. Разоп.t iз :]arIBolo пода,ги: копitо паспорта (З екзепtгt.ltitllrt), кОПiЮ

деiiJlарацiТ про ]\1айно, доходи, влlтрати i зобов'язанIIri фirrагlсоrзоГо хараКТеРУ

за 2014 piK, ltопiло iдентифiкацiйногtl коду) Itогriютру

3. Контlэоль за вtlIiона}Iняi\,{ даного нilкЕlз\, з

НачальrI IrK управлiннrr
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Iнформацiя

про рез),льтати проведення перевiрки щодо

Бахмата Р. В.

Вiдповiдно до пунктiв | i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону

УкраiЪи кПро очиIцення влади)> та Порядку проведення перевiрки

достовiрностi вiдомостей tцодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону

Украiни кПро очищення влади)), затвердженого постановою
Кабiнету YIiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня2014 р.J\Ъ 563. Головним

управлiнняN,{ ветеринарноi медицини в Киiвськiй областi проведено

гrеревiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закон5z

УкраТни uПро очиrцення влади)) tцодо Бахмата Романа Вiталiйовича
головного спецiалiста управлiння ветеринарноi медицини у

Вишгородському районi.

За результатами проведеноI перевiрки BcTaHoBIteHo, lцо до

БАХМАТА РОМАНА ВIТАЛIЙОВИЧД не застосовустъся

заборони визначенi частиною третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону

УкраIни кПро о.rЙrц."ня влади)).

28.10.2015


