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(найменування органу або сулу, посади, прiзвище, iM я та
по батьковi керiвника органу або керiвника державноi служби, або голови суду

вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи
"про очищення влади"/вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Украiни -

для особи, яка виrIвила бажання стати суддсю)

wzа ИzzzaHapa бaa"zaoбzz ga
(прiзвище, iм'я по батьковi особи)

зАявА
ПРО ПРОВеДеННЯ ПеРевiрки, переДбаченоТ Законом УкраТни "Про очищення влади"

',r{/z' /Z?zcar{s .fuaz,
прiзвище, iм'я та по батьковi)

вiдповiднО до статеЙ 4 i б ЗаконУ УкраiнИ "Про очищення влади" повiдомляю, що заборони,
передбаченi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

.Щекларацiю особи, уповноваженоi на виконання функцiИ дер}кави або мiсцевого
самоврядування, за /2d,О piK подано вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону УкраТни ''Про
запобiгання корупцii"'.

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

оприлюднення вiдомостей щодо себе
влади"*.

вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи "Про очиIцення

,Щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом i скрiпленi
печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi книжечки з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або лицьового i
зворотного боку паспорта громадянина УкраiЪи у формi картки та документа, що
пiдтверлжуе Micue проживання* * 

;

документ4 що пiдтверджуе ресстрацiю у ,Щержавному peccTpi фiзичних осiб -
платникiв податкiв (паспорта громадянина УкраiЪи у формi книжечки - для особи,
яка Через своТ релiгiЙнi переконання вiдмовляеться вiд прийняття ресстрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдному
контролюючому органу i мае вiдповiдну вiдмiтку у паспортi ина
УкраIни)**.

А!_ оЕ zф/p.

* Не Еадаеться згода на оприJIюднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування на яких становить
державIту таемниlцо.

** Персональнi данi обробляоться, збсрiгаються та поширюються з }рахуванIим вимог Закону УкраiЪи "Про
захист персоналЬнIlD( ДанIл(".
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