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:о Поря.tк1
(в редакцii постанови Кабiнет1, MiHlcTpiB УкраТни

е, ", 2 r::'' ^ Ёi!'*.У:"'rп4 4/,,? 4/.йь/4?
?Oac!*s с Офцпл,l О42.q еЦ4до -rr4|-c'4<.44

t найrtенува пtБ ор, aHffin ., ,,r. по.Й. прitвltше. irt]я t" d
по батьковi керiвника органу або голови суд}, вiдповiдно до

частини четверто]' cTaTTi 5 Закону Украiни
"Про очищення влади"/Виtltа квалiфiкаuiйна комiсiя сул,riв УкраТни -

]ля особll. яhа BltяBll.,lil rj.lTattttя t,t:lttt cr t lct,r)

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченот Законом

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

оприлюднення вiдомостей щодо
влади"*.

(прiзвище. iп,t'я та ло багьковi)

ВiДПОВiДНО ДО cTaTTi 4 Закону Украiни "Про очищення вltади'' ttовi;tоплjtяю. щ() заборони. ttерс:tбачснi
частиною третьою або четвертою cTaTTi l Закону. не засl осов)/Iо.гься Iцодо \rене,

Декларацiю особи. уловповаrкснtlТ на вик()tl|tIlllя (lr rrKttili .lcll;iilltll абtt rtictLcBttt tt
самоврядування, за 2 а/9 piK ltolaHo .lo ('jlиII()l() .lcI]rlilllJll()l () l]c(cll]\ _Lcti.lal];lltli] ()сiб.
уповноважених на виконання функчiй держави або MtctteBtlt о сам()вря]l\ вання.

Украiни "Про очищення в;lади''

Jleva, ее Обrlе--

себе вiдповiдно .-lo t]и]\1ог Закоttч Украiни ''Про сlчиtllенtlя

С оrе z,enz йuе/rz Z/e.o zzйЪl е <эz
{прiзвиlttе. ilt'я га по баrьковi особtl)

релl

/3 otaJ-п 20,|q

* Не надасться згода на оприлюднення вiltомосr.ей шоrо осiб. якi taйrtakrtt, tttlclt_ltt.
державну тасмниltю,

Х* Персональнi панi обробляються, зберiгаються
захист персоIlаJlьних даних".";

Додаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника калрtlвtli' с-lr;t;t]и i cKpil1,1ctti lIctlillK()l():
паспорта громадянина Украiни з даними про прiзвиrltе_ iм.я та tlo ба.l.ькtlвi_ ви,lачr
паспорта та мiсце peccTpauii* * 

;

документа, що пiдтвер.lжус ресстрацiю r, leprKaBHoM1 peccTpi фiзи.rних осiб -
пла.гникiВ подаtкiВ (ла(llUрlа Iроуа.Iяниllil }'iрui'нИ - 

''''" 
,,.,,,;n.' ЯК.l rlcl)c] сн(|l

lГlИllI Переконаttltя Bi.lrl,rtt.tяr tься Bi,t tt|,,tt.ttlяJlя l1\.l L l 
| 

) ; l I l I l I J l l l | , l ,Il l\t\.]\t| ,.,, , ]'' l l|(l tlylJltllllпl lrcpýrK(rndl t l tя tt1,1Nl()lJ-lя( lься l]l_'l II|)lllllIя J lя llc{ с lIllllLIlIJl()|() li()\Ic]]i| \i(l ]||\()|l()|
КаРТКИ,ПЛаtНИКа I.1ОДа'I'кlв 'Iа поts|tr()\tи_Ili II|]() llc l}l.Lll()l]l_(ll()\l\ l(()]lll]().l|()l()l|()\l\
органу I ма€ вlдповiдну вiдмiтку v паспор,гi гро\{аJяниlltt Украlrlи)**

я,

(пi,rпис)

ttсllсбr вitltttя llll lKl,\ clilll(}ll|1||)

та лоширюк)ться ] \,рахчванняN.! виNlог Закон\ Украiни ..llprr

(прiзвище. iп,t'я та ло багьковi)


