
олег ШУРИГА

довrдкА
про результати перевiрки, перелбаченоi законом украiни

"Про очищення влади"

Вiдповiдно до пyHKTiB l таlабо 2 частини п'ятот cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про

очищенн,я влади" та Порядку проведення перевiрки лостовiрностi вiдомостей ш{одо

застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону

УкраiнИ "ПрО очищеннЯ влади", затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiл 16 жовт}Ul 2014 р. N 563, Управлiнням благоустрою та пiдпри€мництва !еснянськоi
районноi В MicTi Кисвi державнОТ адмiнiСтрацii проведено перевiрку лостовiрностi
вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених частиЕами третьою 1 четвертою

cTaTTi l Закону Украiни "Про очищення влади", щодо

МОЛАМОВА Замана Мансур огли

дата та мiсце народження:,()9-01.1995 року, .llicmo KuiB
наявностi MeD пас нина У ким i кол

L"i' *9 05б ] ] ], Пrldi.цьськt.t,lt ру I'y л4I]с YKpailtu в .Micmi Kue:Bi, 17.05,20 l l року

ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв: 3179701971

мiсце прохсивання: .u. Kui'rl, ву,ltllllя I{Bt:пtac:Btli, б,уd,5, кв,80

мiсце роботи: Управ-liнttя блаеоус,mрок) пtа пii)прtлс.лllltlцmва j[ec,ttttttcl,Koi' paitoltttol rJ

.l t i с llt i I{ u с: в i d е р.ж: а cl н cl l' adM i н i с, пt р ац i i

посада..JоловнttЙ спецiалiсm вiООiлу з пumань пidпрtlс.ltнuцmва, mораiв-чi mа спох.,tlвчо?о

р","-у iправлiння блаеоуспlр()ю пла пiОпрttс'l,lнuцmва /!еснянськоi'райtlнноi'в лliспti KltcBi

о е р эtс а в н о i' а o.1.t i н i с mр ац i i'

.Щля проведеннЯ перевiркИ подавалиСя копii заяви особи про проведення перевiрки,

передбаченоi ЗакоНом УкраiНи <ПрО очищення влади)), а такохt iнших документiв.
Вiдповiдно до rryнкту l82 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiД l6.10.20l4

року Nч 563 iнформацiя, зазначена у трудовiй книжцi Моламова З.М. свiлIить про те,

що BiH не обiймав посади, зазначенi у пiдпунктах 1-10 пункту 2 Порядку проведеЕня

перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннrt заборон, передбачених

частинами третьою i .tетвертою cTaTTi l Закону Украiни кпро очищення влади)), запит

до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiI не надсилався.

згiдно витягу з единого державного ресстру осiб, щодо яких 3астосовано

полохtенНя ЗаконУ УкраiнИ <ПрО очищення влади)), Висновку про результати перевiрки

вiдомостей про особу вiд |5,|2.2021 вiдповiднiсть критерiям ЗДiЙСНеННЯ ОЧИЩеННrl

влади (люстрацii) щоло N{оламова Замана Мансур огли не виJrвлено.

за результатами проведенот перевiрки встановлено, що до Моламова Замана

MaHcyll огли не застосовyються заборони, передбаченi частиною третьою, четвертою
-- J l

cTaTTi l Закону Украiни "Про очищення влади".
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