ДОВIДКА
про результати перевiрки, передбаченоi Законом Украiни
''Про очищения влади"
Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi" статтi 5 Закону Укра"iни "Про
очищения влади" та Порядку проведения перевiрки достовiрностi вiдомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
статтi 1 Закону Укра"iни "Про очищения владI,I'', затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 16 ЖОВТf!Я.,,2014 р. N 563, виконавчим
комiтетом Кам 'янсько-Днiпровсько"i мiсько1 ради Кам 'янсько-Днiпровського
району Запорiзькоi" областi проведено перевiрку . достовiрностi вiдомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
статтi 1 Закону Укра"iни "Про очищения влади", щодо
Прiзвище, iм'я, по батьковi

Ядрьонова Ганна Олександрiвна

Дата та мiсце народження

21.06.1989, с. Велика Знам'янка,
Кам'янсько-Днiпровського району
Запорiзькоi областi

Серiя та номер паспорта
громадянина Укра'iни, ким i
коли виданий

СМ 843082 виданий Кам'янсько
Днiпровським РВ УМВС Украiни
в Запорiзькiй областi 04.07.2005

Р�сстрацiйний номер облiково'i
картки платника податкiв
Мiсце проживання

3267911502

-<;_

•

вул. Шкiльна, 224 с. Велика Знам'янка,
Кам'янсько-Днiпровського району
Запорiзькоi областi

Мiсце роботи, посада на час
головний спецiалiст юридичного вiддiлу
застосування положень Закону виконавчого комiтету Кам'янсько
Укра'iни «Про очищення влади»

Днiпровськоi мiськоi ради Кам'янсько
Днiпровського району Запорiзькоi областi

Для проведения перев1рки подавалися копi"i заяви особи про
проведения перев1рки, передба�но"i Законом Укра"iни «Про очищения
влади»,
паспорта, довщки про присвоения iдентифiкацiйного номера
платника податкiв, трудово"i книжки, а також декларацiю про майно, доходи,
витрати i зобов' язання фiнансового характеру за 2017 рiк.
Запити про надання вiдомостей щодо Ядрьоновоi Г.М. надсилалися до
ГУ ДФС у Запорiзькiй областi; вiдповiдно до пункту 14 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Укра1ни вiд 25.03.2015 №167, здiйснено пошук iнформацi"i у
€диному державному реестрi осiб, щодо яких застосовано положения Закону
Укра"iни «Про очищения влади», про наявнiсть або вiдсутнiсть вiдомостей
про особу.
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