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НФОРМАЦIЯ

про результати проведення перевiрки

ЩОДО ГУМЕНА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛЛИОВИЧА

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраТни u Про

очищення влади)) та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою

cTaTTi 1 Закону УкраТни к Про очищення влади)), затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни (( Про очищення влади)) , затвердженого

постановою Кабiнету VIiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 року J\ъ563,

управлiнням Щержпродспо}кивслужби в Броварсъкому районi проведено

гrеревiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни < ПРО ОЧИЩеННЯ

влади)), щодО Гумена о.м. - головного спецiалiста вiддiлу державного

нагпядУ за дотриманняМ санiтарногО законодавства управлiння

,Щержпродспоживслужби в Броварському районi

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до

гуIuЕнд олЕксАндрА микоЛАЙовичА не застосовуIоться

заборонИ, визначенi частиНою третЬою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни <

Про очищення влади))
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В.о. начальника управлiння В.Г. Ситюк


