
Додаток l
ло Порядку

(в pe.laKuii постанови Кабiнету MiHicTpiB YKpaiHrr
вiд 3 листопада 2019 р. М 90З)

h о ,ул*wвt+"rl 5r-ьч,-а fu*w ьц
/о

по батьковi керiвника орган\ ttбо ксрiвника дерхtавноi сп,жби. або го-llови сr,дч
вiдповiдно до LlacT}lHи четвертоi cTaTTi _5 Ъконл, Украiни

"Про очищсння владlt"/Вища квалitDiкацiйна коr,riсiя су,.itзiв Украiни -

Jля особи. яка в}tявила бажання стати судrею)

lb tл^, ,оЪ 1.LJ.
(прiзвище. irr'я та по батьковi особи)

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

,J,-лв й

вiдповiдно до статей 4 i б Закону УкраТни "Про о.лищення влпдц" повiдомляю, що заборони,
перелбаченi частltною третьою або четвертою статгi l Закону, не застосовуються щодо мене.

Щекларачiю особи, уповноваженоТ на виконання функцiй державлr або мiсцевого
самоврядування, за ДО L О piK полано вiдповiдно до вимог розлiлу VII Закону Украiни "Про
запобiгання корупцii".

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

опр}lлюднення вiдомостеil щодо себе
ВЛОдrr"*.

вiдповiдно до вriмог Закону Украiни "Про очllщення

Додаток: копiТ, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом i скрiпленt
печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина УкраТни у формi книжечки з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце прох(t{вання або л}lцьового i

зворотного боку паспорта громадянина Украiни у формi картки та документа, що
пiдтверлжуе мiсце проживання* * 

;

документа, що пiдтвер.чжуе реестрацiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб -

платникiв податкiв (паспорта громадянина Украiни у формi книжечки - для особи,
яка через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляеться вiд прийняття реестрачirlного
номера облiковоi KapTKlr платника податкiв та повiдомlrла про це вiдповiдному
контролюючому органу i мас вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина
Украiни)**.

я,

LWWО 20t,(р

* Не надасгься зrода на оприлюднення вiдомостей щодо осiб. якi зайл,tають посади. перебування на яких становить
ДеРЖаВIГу- ТаС!lНИЦО.

** Персональнi данi обробляються. зберiгаються та пошц)юються з
,}ахист персональних д:tних".

{/|сiаmок I в 1ledaKtli| Посmсtноr; КМ ,\Ь lб7 r;id 25.03.20l5,
Bttecetlt.\lчl зеidно з Посmанслвою КМ lb 99 BiO 21.0I.2020l

урахуванняl\t виNrог Законч Украiни ''Про

.ф 903 Bii) 03.1 1.20l9; iз з.l.tiHct.yttt,

(прiзвищс. iпt'я та по


