
f{одат,эrс 4

ДО ОГОJIОIХеННЯ

зАявА,I,
про вiлсутнiсть конфлiкту iHTepeciB

Пiriзвище, iм'я, по батьковi

Мiсце рсlбот,и

LIclMep коtlтактttогсl телефtrrrу

[:лсктронrlа адреса

1l

1. Чи rrаявнi пото.tнi iнвестицii, вкладенi Вами у суб'екти
господарювання, що можуть мати iHTepec стосовно
посади (найменуванrrя тrосади), зокрема rrрямi чи
опосередкованi iIrвестицii (наприк.пад, до холлинговоi
KtlMгraHii), KpiM iнвестицiй до iнвестицiйних фовдiв,
недержавного пенсiЙного фонду та iнших подiбних
iнвестицii,i, яtKi не контролюються Вами:
'l ) аrсцii, облiгацii та iншi цirrнi папери? так** П Hi i]

2)комерцiйнi lliдприсмницькi iнтереси (наприклад,
спiльне пiлприеплство, партнерство)?

,гак** П tTi [l

2.Чие
можуть
роботи

Bll власвиком прав iнтелектуаiьноi
бути розrrrиренi або звуженi за

(rIазва гtосали), на:

власностi, якi
результатами



1) патенти, знаки на товари та послуги, aBTopcbKi

(включаючи заявки, пlо розглядаються)?

права

2) заtтатентоване нсэу-хау?

3. Члt проводиlrи Ви протягом ocTaHHix чотирьох poKiB

експертну оцiнку, гrов'язану з державною реестрацiекl,
lсл iнiчними/докrriнiчпими випробуваннями
(дослiдlкеннями) лirtарських засобiв, Iцо може
c,lосуватися llосади (назва посади)?

4, LIи rrеребуВалIл ВИ протягоМ ocTaHrtix чотирьох poKiB на

tтосадi, на якiй L}и представляли або захищаJIрI iн,гереси,

якi Moxtlз,b бути пов'язанi з ltосадоlо iназва посади)?

5. Чи отримували Ви будь-якi платеяri

оплати за проiЗд) абtr гонорари за

публiкацii, rцо можуть стосуватися
посали)?

(KpiM компеноацi
публiчнi виступи

iIосади (rrазв

так** П Hi L]

та,к* * ! Hi П

,гак* * П Hi П

так* * L-l Hi L]

,гак* * [l Hi L.l
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б, Чи наявнi irrшi оботавини. в тому
lIриватI,{им iHTepecoM Ваших б;lизькtах
сttриймаrлtся як вIlлив tla Вашу
незалеrкIлiсть?

числi пов'язанi з

осiб, щсl можуть
об'сктивнiсть ,га

р.20

так* * 
L_] Hi t_l

Зазначакl, Iцо ця заяtsа правдиI}а i мiстить rroBrry iнформаrliю.

l1оr,одrкуrсlся на оприлюднення :зазначеrrоi у цiй заявi iнформачii на

офiцiйношrу веб-сайтi органу уtтравлiння.

(пiлпис)

* У цii-l заявi зазначauотьсЯ обставинрI. що },{ожутЬ становит]И t]риватний iHTepec у сферi, в

якiй претенден,г t{a посаД,пзlануе викilнувати cBoi службовi обов'язIси, що може вItлин)/ти

на об'еlстивtliсть 1Iи неупереджевiсть прийнятlя ним рiшень або на вчиненrrя чи

невLIинення дiй пiд час t]икона}Iня повЕtоважеяь.

j]o прlлватltого irlTepecy HzuIex(aTb фiнансовилi, rrрофесiйний чи iнший iHTepec, а таI(ож

iн,гtэрес, якиri може вIIлинуги на резу.[ьтат!t такоi роботлI.

'I'аIсоNс зазначаеться про ,гакиli iят,ерес близьких осiб претеrrдента на посаду (осiб, якi

спiльцсr lJроживаIоть, пов'язанi сtriш,llим побутом i мають взаепrнi права та сlбов'язки iз

uper"rr.,(enro' QcpiM осiб, взасмlri лрава Та обов'язки яких iз суб'екrом не мдють характеру

сiмейних), у тоЙу числi осiб, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi,

а I.uKo)K нсзаJlе>tсtlо BiJl зазнаLlеник }мов -- чоловiка. дру)кинlt. батька. MaTepi. вiltима.
Nlачух!t, cllнa, дочltи, пасипка, падчерки, рiлпого брата, рiдноl сестри, Дiла. баби, праli,па,

rrрЬбаби, внука, вяучки, пфавнука. правtIучки. зятя, HeBicTKlt, тестя, теtцi. cBel(pa, сrrекр)D(и,

усиtlовлюr]ача чи усиновленOго, otriKyTla члt гtiклувальника, ос:оби, яка uеребувас пiл

oпiIcotcl або пiк"туваtллtяtt претендеuта) т,а у разi HMBпclcTi iнших осiб, з яlсиыtи пре,ген.цеIl,t

Ira посФ{У мае ваrк;rивi сrriльr-ri iнтереСи ,га якi MorKyTb бути сприйIrятi як втручання в I,iого

дiя;lыriсть (riаrrриклtц, робоr,одавця, сrriвробiгrIикiв,тощо).

tsiдловilIь,''гак" на цоставлсrIi питання не мас наслiдком несrбirання на посаду,

*s У разi прос1авле}шя по:tgачк}t "+" навпроти вiдповiдi "так" даiiте пояснеIIilя у таб;rццi.
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