
.Щодаток 2
до Порядку проведення конференцiй
громадських об'еднань та асоцiацiй,
обрання членiв Наглядовоi ради
публiчного акцiонерного товариства
<Нацiональна суспiльна
телерадiокомпанiя Украiни>
та припинення ikHix повноважень
(пiдпункт 1 пункту 2 роздiлу V)

зАявА
кандидата на посаду члена Наглядовоi ради Нсту

вiд громадських об'сднань та асоцiацiй

Прiзвище, iм'я, по батьковi, piK народження
Цацич Олексiй Олегович

KoHTaKTHi данi
panych@yahoo.com. +З 80973 79 l 866

(у тому числi адреса електронноТ пошти, номер телефону)

Iнформацiя про ocBiTy, наявнiсть наукового ступеня
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Теорiя культури. (Донецьк: Донецький нацiональний унiверситет, 2009). - 116 с.
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.Щонецький нацiона-гtьний унiверситет, 2007). - 524 с.
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iнституг Донецького нацiонального унiверситету, 2007). - | 44 с.

(назва публiкацiТ, дата, посилання)



1. Пiдтверджую, що Я вiдповiдаю вимогам, передбаченим статтею 9 Закону
украiъи <про Суспiльне телебачення i радiомовлення Украiъш, зокрема:
1) постiЙно (не менше п'яти poKiB) проживаю на територiТ УкраiЪи;
2) не маю судимостi, яка не погашена або не знята в установленому законом
порядку;
З) не е народНим депУтатоМ УкраiЪи, членоМ Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
членоМ Нацiона_гrьноi ради УкраiЪи з питань телебачення i радiомо"rrе""r,
вiйськовослужбовцем, HoTapiycoM, суддею, прокурором, слiдчим, працiвником
правоохОронниХ органiв, не е особою, яка перебувае на державнiй службi, не
займаю виборнот посади в органах державного управлiння будь-якого рiвня,
не перебуваЮ у штатi полiтичНоi партii, не пеРебуваЮ у штатi будь-якого
пiдприеМства, в якому частка державноi власностi перевищуе 25 вiдсоткiв, а
також не е особою,
корупцiЬ> встановлено
видами дiяльностi;
4) не е працiвником чи

стосовно якоi Законом Украiни <про запобiгання
обмеження щодо сумiсництва та сумiщення з iншими

, представником телерадiоорганiзацii, що мае лiцензiю

(iнiцiали, прiзвище)

на здiйснення мовлення в Украiнi, не виконую буль-яку оплачувану роботу (не
реалiзуЮ товари, не надаЮ послуги) для телерадiоорганiзацiй;
5) прямО або опоСередковано не володiЮ часткоЮ у статутному (складеному)
капiталi телерадiОорганiзаЦiй абО юридичНих осiб, що виконують будь-яку
оплачувану роботу (реалiзуютъ товари, надають послуги) для
телерадiоорганiзацiй.
2. Зобов'язуюсь у разi призначення мене членом Наглядовот ради нсту
зупинитИ (припинИти) членСтво В полiтичНiй партii, членом якоТ я е, не брати
участь у партiйнiй дiяльностi, не виконувати доручення партiт, будь-якого rr
органу або будь-якоi посадовоi особи.
3. ДаЮ ЗГОДУ на обробку моiх персонulльних даних вiдповiдно до Закону
УКРаiЪИ ППро Захист персон€tлъних данию) з метою здiйснення заходiв щодо
проведення конференцii, перевiрки на вiдповiднiсть вимогам до членiв
наглядовоi Ради нсту, а також перевiрки в державних органах, на
пiдприемствах, в установах та органiзацiях стосовно наявностi пiдстав для
припинеНнrI повнОваженЬ члена НаглядоВоТ радИ нстУ (у разi мого обрання
членом НаглядовоТ ради НСТУ).
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