ДОВIДКА
про результати перевiрки, передбачено'i Законом Украi·ни
"Про очищения влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ято:i 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 влади", затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра:iни вiд 16 жовтня··· 2014 р. N 563, виконавчим
комiтетом Кам'янсько-Днiпровсько1 мiсько:i ради Кам'янсько-Днiпровського
району Запорiзькоi' областi · проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою 1 четвертою
статтi 1 Закону Укра:iни "Про очищения влади", щодо
Прiзвище, iм'я, по батьковi

Дятлов Андрiй Васильович

Дата та мiсце народження

03.02.1965, с. Велика Знам'янка
Кам'янсько-Днiпровського району
Запорiзько'i областi

С::ерiя та номер паспорта
громадянина Украrни, ким i
коли виданий

СА 049684 виданий Кам'янсько
Днiпровським РВ УМВС У кра'iни
в Запорiзькiй областi 21.08.1995

Реестрацiйний номер облiковоi"
картки платника податкiв
Мiсце проживания

2377517334
вул. Гастело, 22, м. Кам'янка-Днiпровська,
Кам'янсько-Днiпровського району
Запорiзько'i областi

Мiсце роботи, посада на час
заступник мiського голови з питаць
застосування положень Закону агропромислового комплексу, регулювання
Украi"ни «Про очищения влади»

земельних вiдносин, охорони
навколишнього природного середовища,
екологi'i, надзвичайних ситуацiй,
мобiлiзацiйно'i i оборонно'i роботи та зв'язку
з правоохоронними органами виконавчого
комiтету Кам'янсько-Днiпровсько'i мiсько'i
ради Кам'янсько-Днiпровського району
Запорiзько'i областi
'

Для проведения переюрки подавалися копн заяви особи про
проведения перев1рки, передбачено: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 201 7 рiк.

A.B. Ha cr4nankrafl
3anutu npo HaAanHqniAorr,rocrefiIr1oAo[nuona
Ao
CnyN6ra 6esreru Vrcpaiun, fy AOC y 3anopisrrifi o6racri, fy rocruqii y
3anopi:ucifi o6nacri.
3a pe:ynrraraMu po3uqAy 3anury IrIoAo[-auona A.B .:
- Cnyx6oro 6esreru Vrpainv (nracr ni4 06.10.2017J\e 241172560-il;
ex. JVs1496102-0I-2Ir.ia 3I.10.2017)noniaoMJreHo,
rrlo B pe3ynbrarinepeeiprlr
HarBHr4xrrrarepia-uin,ni4cyrui 6yar-axi ei4orrrocri rqolo lrrnona An4pir
Baczlroenua;
- fy
24.05.2018
AOC y 3anopisrxifi o6nacri (nucr eil
BucuoBoKnpo pe3ynbrarrauepenipKr4
J\b117819108-01-13-03-07;
Aocronipnocri
ullpo
ni4ovocreft, nepe4Sa.reHuxnyHKToM2 \acruHu n'qroi 3ar<onyYr<paiHra
r,il. 31.05.2018)
or{r4qeHHn
Bnar:a>>
nia24.05.2018J\b576, nx. Jrlb2047102-01-21
BcraHoBJreHo:
4ocronipsicrs ni4orvrocrefi,Brr3HaqeHr{xnyHKToM 2 qacrvrHkr
n'sroi crarri 5 3ar<oHy Vrpainn <llpo oqnureHH{ BJraAr4)),BKa3aHI4x
y Aernapaqii npo uafiuo, AoxoAI4,BuTputu i soSoe's3aHHt
,{xuonuu A.B
QiuaucoeoroxapaKrepy2a2017pir;
- fy
rocruqii y 3auopierrifr o6nacri (nucr nie 23.06.2017
rqo 3a BKa3aHHMr{
roruyKoBrrMr.r
ni4ovocrxurl
N7400-03-2IlI0-15) uoeiAoN{reHo,
<flgrnon Auapifi Bacnruoer4q> e e.qHHoMyAepxaBHoMypeecrpi oci6, uloAo
flKHX 3acrocoBaHo rroJro)KeHH.rr
3aroHy Vrpainra <llpo or{r4qeHH.f,BnaAkr))
iu$opNrarlixni4cyrHr.
,,, 3a pe3ynbraraMr{ npoBeAeHoi nepeeipr<u rcraHoBJreHorrqo 4o f,nuona
Au4pin BacnrnoBuqa :a6opolru, nepe46a.{eHir{acrrrHaMzTperboi, verneproi
He 3acrocoByerbcfl.
crarri 1 3axony Yrpaiuu <llpo orIHrqeHHfrBlrailu>>

Micrruft rono

B.B. AsroHeHKo
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