Декларація відсутності конфлікту інтересів

Declaration of no conflict of interest by the candidate

кандидата
Я, що нижче підписався/підписалась,

I, the undersigned,

дійсним засвідчую наступне:

hereby certify that:

Інформація, надана мною під час конкурсу на посаду

All the information that I have provided in course of a

Генерального

включаючи

search of JSC "MGU" General Director, including CV, is

резюме/CV, є достовірною, а відомості про відсутність

accurate and reliable, and the information on the absence

у мене судимостей є правдивими та не змінювались.

of criminal records by me is trustworthy and has not been

директора

АТ

"МГУ",

changed.
Я підтверджую, що протягом останніх 10 (десяти)

I confirm that for the last 10 (ten) years:

років:
Я не був (-ла) засуджений за вчинення корупційних

I was not condemned for committing corruption, violations

правопорушень, правопорушень, що посягають на

of property and public order offenses;

власність та щодо громадського порядку;
Мене не було позбавлено права обіймати певні

I have not been deprived of the right to occupy certain

посади та займатися певною діяльністю.

positions and to be engaged in certain activities.

Я підтверджую, що не маю жодних конфліктів

I confirm that I have no conflict of interests with JSC

інтересів щодо АТ "МГУ", в тому числі ані я, ані члени

"MGU", including myself, my family members, or my close

моєї сім’ї, ані мої близькі особи не маємо будь-якого

relatives do not have any property or nonproperty interest

майнового чи немайнового інтересу в АТ "МГУ", у

in JSC "MGU", including those caused by personal, family,

тому числі зумовленого особистими, сімейними,

or other nonofficial relationships with individuals or legal

дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з

entities.

фізичними чи юридичними особами.
Я підтверджую, що на мене не поширюються

I confirm that I am not subject to prohibitions and

заборони та обмеження, передбачені пунктом 1

restrictions provided by paragraph 1 of part one of Article

частини першої статті 26 Закону України "Про

26 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption”.

запобігання корупції"
Я підтверджую точність наданої вище інформації та

I confirm the accuracy of the above-provided information

розумію,

"МГУ"

and I understand that the relevant department of JSC

спиратиметься на це засвідчення з метою оцінки моєї

що

відповідний

"MGU" will rely on this certification to evaluate my integrity.

доброчесності, та що наведена вище інформація

I also understand that the information provided above will

буде перевірена з використанням виключно відкритих

be verified with the use of open and public sources only.

-підрозділ

АТ

джерел та публічних реєстрів.
[дата]

[date]
[ПІБ та підпис] / [full name, signature]

