Щержавна ветеринарна та фiтосанiтарна служба УкраТни

Головне управлiFIня ветеринарноi медицини в Киiвсъкiй областi

уIIрлвлIння вЕтЕринлрноi мЕдицини
В ВИШГОРОДСЪКОМУ РАЙОШI
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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
tцодо застосування заборон,
достовiрностi вiдомостей
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

заборони визначенi частиною третьою i
УкраIни кПро о.rЙrц."ня влади)).

28.10.2015

застосовустъся
четвертою cTaTTi 1 Закону

