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На № 

Тараненк о В. 

foi+ reg utst -21972-  

а1бе42с8®  до пр.ргаУда.сот.иа 

    

У вгдловгдь на Ваше звернення до Мгнгстерства юстицг i Ук раiни вгд 

17.06.2017 надсилаемо повторно вгдповгдь на запит на отримання публгчноi 

гнформацгТ вгд 16.06.2017 К 1 04/ ПI -Т-1 710/ 27-17. 

Додаток :  на 1 арк . 

3 повагою 

Дирек тор департаменту ресурсного 

забезпечення Державном к римгналы iо-

вик онавчо? служби Ук раiни О. С.  Гуназ а 



1, 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MIHICTEPCTBO ЮСТИЦП 
УКРАIНИ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

еул. Городеgьк ого, 13, м. Киiа, 01001 

теп.:  + 38044278-37-23, фак с:  + 380 44 271 -17-83 
E-mai1:  xxxxxx@xxxxxxx.xxx.0 

h ft  р:  / www. т i nj  и s С9 о v. и а 

Код ЕДРПОУ 00015622 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 6. о6. ис/ -У 	 No  ‚о" / i77-  Т-4У/ о4. - i? 
На № 	  

п 

 

Тараненк о В.  

fo i+ r eg и est -21972-a 16 е4 2с8 

®соо$ up.pravda.com.ua  

У Мгнгстерствг юетицг7 Ук раУни розглянуто Ваш лублгчний залит вгд 

09. 06. 2017 щодо надання лерелг к у уст анов вик онання пок арань Державноi  

к римг нально- вик онавчоi  служби Ук раi ни,  ст осовно як их прийнят о рг шення про 

припинеиня Ух дгяльностг . 

17овгдомляемо, що Мгнгстерством юстицгУ Ук раТни проводиться робота щодо 

виз начення перелг к у уст анов вик онання пок арань державно? к римг нально-

вик онавчоi служби Ук раiни, що пропонуються до перепрофглювання або 

к онсервацг i, але на даний час остаточного ргшення не прийнято. 

Дирек т ор Департ амент у ресуреног оз абез печення 

державно? к римгпально-внк онавчоi служби 

Ук раТни О. С.  Гуназ а 


	00000001
	00000002

