СЕКРЕТАРІАТ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
вул. Жилянська,

14, м. Київ, 01033, тел. (044)238-11-19, факс238-13-37

web: http://www.ccu.gov.ua
На№

_____

ві,_

_ __

Міністерство юстиції України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до
Закону України "Про очищення влади"

1З

червня

2019 р. у Конституційному

Суді України

(дата поч атку перев і рки) (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядуван ня)

розпочато проведення перевірки щодо

ПОБЕРЕЖНОГО Олександра Юрійовича,
(прізвище ім'я, по батькові особи,

Конституційний Суд України, головний консультант відділу юридичного
супроводження розгляду конституційних скарг управління опрацювання

конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату Конституційного
Суду України.
місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади")

Керівник Секретаріату

Конституційного Суду України

Я. І. Василькевич
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