.Щержавна ветеринарна та фiтоеанiтарна олухсба УкраТни
Головлtе уттравлirrня вет,еринарнr;i ьтедицини в Киiвоьrсiй областi

УIIРЛВЛIНIUI ВЕТЕРИНАРНОi lUВДИЦИНИ
В БРОВЛРСЬКОМУ РАЙОНI
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lv{iHicTepcTBo юстицri Украiни
вул., Гороdецькоео, 13

м,Кuiв, 01001

повIдомлЕн}lя

про початок проходження перевiрки вiдповiдно до
Закону Украiни "Про очищеннlI владиll

17 червня 2015 року в Управлiннi ветеринарноi медицини в Броварсъкому

раЙонi розпочато проведення перевiрки щодо Гуглiч Людмили Вiкторiвни,
ГОЛОВНого спецiалiста-лiкаря ветеринарноi медицини-державного iнспектора
ВеТеРИНарноi медицини раЙотry, вiддiлу державноi iнспекцii управлirrня
ветеринарноi медицини в Броварсъкому районi

В.о. начальника управлiння
ветеринарноi медицини в
Броварському районi

В.Г. Ситюк

.fJ.

о.

l

l,г+iьа,tl-i

[Js-l,l4$- xforir-zr' r,s;,-+}

6"*7r-оuо7"r"'",,lуtzчаz-rtzс,r--

фu k-t),)ё,
Lt----"ц, Д. f

"

,'jrly"r-*u

В бlяВорu*tr

"

БАr"В

Y,cioЮtr'

U
1-Ол-tgl-lц1,1-сl Blll-ep' O-.lc4iL-

tY"u,
(Jyr",
,

,,1*7 у,сll-с,fu

Ьо;уа{ьа

Ъ"rдь

;;"

ryЧ,!dоtu'-юуl
/ .\r*{,*\zlez|
@

r*?h

4J,р€ ар/,

п,а е}tz;-zа.ю W{lP,l1Lba/L-o

4-,реЕ

Рфuсс,€уz--онч

/,4-ol

:

,*j_

(

.,----^

L,-l

аЙ

йл-л-+zq

qzJB,Pza,

IНФОРМАЦIЯ
про результати проведення перевiрки
ЩОДО

ГУГЛIЧ ЛЮДМИЛИ ВIКТОРIВНИ

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТrrи < I Ipo
очищення влади) та Порядку проведення перевiрки лостовiрrtостi вi,,1омос.гсй
шодо застосування заборон, передбачених частиI{ами тре,гьою l,a 1-1с.Iвер.гоtо
cTaTTi 1 Закону УкраТни < ГIро очищення влади)), затвердженого llocl.allot]OIo
Itабiнету N4irricTpiB УкраТни (( Про очищення влади)) Ja.гBcp;liI..eIloI,сl
,
постановоlо Кабiгrету N4iHicTpiB УкраТr-rи вiд lб }ковт,lIя 2о14
року Л!156З.
Управлirtняь,t I]етеринарноТ ме;lициr{tj в Броварськоr,lу paiiolli
IIpOl]c.,Ic}IO
гrеревiркУ достовiрtlостi вiдол,tос,гей rr{одо застосуtsанrrя забороIJ,
IIере,r[бачеltltх
LIастинаN,{и ,грет,ьОто i ,,tетвер,гоЮ
cT,ilT,Ti 1 ЗакоItу Украi'rrи << [Ipo очt,lltсtIIJя
влади)), ш{одО Гуглi,r л.в.
головгtий сlrецiалiст- ",riKap веr-еринарrtс,li'

NlеДИЦИНИ

*

ДеРЖаВttИЙ iНСПеКТОР ВеТеринарноТ медиц1.1ни райоtrr,,. tзi,l.ili,,tl
ДеРЖаВI]Оi ВеТеРИilаРНОТ iНСГtеКцiТ Управ"lliнrtя ве,геринарitоi']\{е/,lt.iIlt]lIt.l Ft
БроварськоN,{у райоl ri
за результатами проведенот перевiрки встаFIовлено, ш]о до

гуглIЧ лrодмИли

визI]аченi частигtоIо
очl]

LI

lеIlFIя вJIадL1))

01

вIКторIвI{и, не застосовуIоться,заборсlltlt.
TpeTboto i четвертоlо с"га,гт,i l Закоrrу Украi'trи << IIptl

.09.20l 5
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