
Додаток 1 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім'я та по батьков^керівника 

органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України 

' 'Про очищення влади'УВища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка 

по батькові 

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, 

передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене. 

Надаю згоду на: 

проходження перевірки; 

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення 

влади".** 

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою: 

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по 

батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;*** 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 

20 /З^рік;*** 

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка 

через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному 

контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина 

України).*** 

*3аява пишеться особою власноручно. 

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування 

на яких становить державну таємницю. 

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону 

України "Про захист персональних даних". 





3 КОПІЯ 

Розділ II. Відомості про доходи 

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні 

5 Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч 2 3 З £ 
6 заробітна Плата, інші виплати та винагороди, нараховані і а) а -> о ^у 

• (виплачені) декларанту відповідно до | умов трудового ! а У <5 Э т~ 
або цивільно-правового договору (крім виплат; • 

\ зазначених у позиціях 7, 8)г 

7. ! дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, __ 
медичної практики, інструкторської та суддівської 
практики із спорту 

(назва закладу, устамови 'оио в >чих одаэхаг-Ь (намхоааі'о; зазначені у Цій позиції доходи) 

8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації : 
: майнових прав інтелектуальної власності 

9. ; дивіденди, проценти 

18 

19 

20. 

матеріальна допомога • — -

: дарунки, призи, виграші 
— — | 

допомога по безробіттю 

аліменти 

| спадщина - — 

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні 
суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 
договором страхування, недержавного пенсійного 

: забезпечення та пенсійного вкладу 

- -

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна _ 
< — 

дохід від провадження підприємницької та незалежної 
професійної діяльності 

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних 
прав 

— 

дохід від передачі в оренду ( 
користування) майна /7 

та/або 

її $ 
інші види доходів (не зазнюфе 1 аз ЩуігюзицЩ 6- Щ ^ — 

Згідно з оригіналом: Ш \ />О0оуй 
Головний спеціаліст 

організаційної та кадрової Я. О.Пономаренко 
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Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей 


