
Б|огР-4Ф|чнА дов1дкА
делеговд}|ого предс'гавнпка

територ!а,1ьного в!дц!.пепня всеукрд!ъсько'1 громядсько| орган!здц|т

(Ас;ц1ац1я п!1дтяпк!в поддтк!в укра|ни) в од€ськ!й област|

на включсння до сппску канд1!ддт!в до складу громддсько| ради, як! братип'уть участь в

установчих збордх по формувавню екладу гроп1адсько1 ради
|!, ддм|н|стояцп

|1р|звищс,
!п/я.
по батьков|

мазарак
володи]|1ир
[1етровин

.исло.. 
';сяць 

! р!. народження:05 березня ]95'1р.

громадянин укра]ни
в-поп1та: у:па:ага[@аррш.о0.па, те!!.: +з8050 з 1 6'0з00

в!домост] про
себе. контактн!
дан1

Б;й'б;;'{'.й;айл.пч п итут харчовот пром|иоловост! 1м' \'4'Б'

ломог|осова^ економ;от
-97] по 1977 р|к навчавоя у от]хп !м. м.в. ломоносова;
з 1977 по 1979 Ё|к - завод продовольчих автомат1в м' капсукао литовськот

РсР |нхенер-технолог;
з 1979 по 1о80 р1к - в!дд1л праш1 Фдеського обласного виконавяого копт1тету

_ старший економ!ст;
травЁнь 1980 року переве,тений до 1{ентрального районного ко;т1!тету

наро!ёо!о коч!ро.!ю м. Ф]еси::з го-адт !ь'геч:ооа:
з 1980 по 199з - апарат контрольно-рев1з!йного управл!ння \'1!:а!стерства

'|'!наас'в \ Р( !' по о !ес"(.й ..блас]! 
_ .оа:рп:ео-оев!;ор. с!аоший

контролер-рев1зор) нач&пьник в]дд!лу, заступник головного контролера-

рев;зора;

' тччз ,' |99,1 _ деря(авна податкова адм!н1страц|я одеоькот област| -

заступник нача)!ьника;
з 1994 по 1998 - ,(ержавна подагкова адм!т':!отрац!я м' Фдеси - начальник;

з 1998 по 2003 - Фблаона громадсь!(а орган1зац1я <Асоц1ац!я п':атник|в

по.1а к!в учра''!!и вФде.ьт!й об тзс:|' !олова правл!н!!9:

з 2003 по 2004 - .([{1 китвоького району - начальник.

з 2004 по 2007 - А[1А в Фдеськ1й област; сдп! з великими платниками

податк|в в одеськ| област|- заступник голови! на[|альник;

з 2007 по 2011 - контрольно- рев!з]йне управл|ння в одсськ1й област|

з лютого 2011 року по тепер|шн|й чао тв вго Аппув одеськ]й облаот]

голова ради. в1це-президент вго Аппу

трудова
д1яльн|сть

т;д*чт*'.у щ"з,лента !:<ра'!ни )х|:: 1086 в1д 26 листолада 2008 року
поисвоено почесне звання (почесний оког!ом1ст)

{нш] в!домост!

делегований представник
1Б Б[Ф А[][1! в Фдеськ1й облаот]

!9.02.2021

в'п'мазарак



в!домост|
про Результати д!яльнос'г! !нстлтуц гро1!!адянського сусп;льства

т"р'тор1'."ь}" Ё|дд!лен!|я всеукра]нсько| громадсько! орган!здц!! <Асоц1ац|я п'па1'япк1в

лодатк!в укра!ни> в одеськ1й област1

1еритор|альпс в|дд]лення Бсеукра!нсько| громадоько1 орган|заш|! <<Аооц1ац1я

',,'.'"*!' 
.''д'..!, укРа!ни' в ФдесьЁй облаот| (6корочена назва тв вго А11пу

в Флеоьк|й облаот!) фактично д|с з >ковтня 2010 року'

пт|ськради за уваст| в рейтингуванн| представник|в громадських орган;зац|й м|ста |

о6ласт|):

йетою та напрямкаш1и дйльност| Б|дд]лення с захист прав та зако11нт'гх

|нтерес|в платттик|в йолатк1в у економ1чн|й' правов|й' соц|ально-трулов1й та !нтпих

сферах 1х д|яльност]' представництво |нтерес|в ялев!в Аооц1ац1] на нац!ональном) '

рёг!овапьному' галузевому та ьт|оцевотту р1вяях' а такояс оприя!1ня створенню в

!кра!н1 умов д'_|я ота1'товлег1ня та пр|оритетного розвитку наш!она:ьного

п!дприсмницт'ва, дер>кавноот!, культури та м|кнародних зв'язк|в' запровадткеняя

кра;их св|тових йандарт1в на р|вн! оус:т|льних в|днооин, п1двишепня р|вня

прав0вот к) ль п ри.
тв вго А||[1! в Фдеськ|й облаот! поот|йцо приймас у{асть у зас1даннях

[ромадоько| Ради при !Ф€, Рег|онацьяо| Ради п|дпристдц!в' [роптадоько1 Ради при

ФАА та надас коноультац|1 з питатть податкового зат{онодавотва'

1Б Б[Ф А[1[11'в Фдеоьк!й об.паот! пост|йяо орган!зовус, проводить тэ приймае

уч^й у .р''".""н| септ|нар!в, веб!нар!в, (круглих стол1в) та 1нтпих заход1в д,тя
'"уб'.^'[" .'|д,р''."'ницько] д|яльттоот! сп1льно з представниками податково! сщ>кби'

управл1ння !ерлспрац|, колтунапьно{ власност!, |н' державними установами та

гро!|адоькими оргац1зац1я!1и.

коноультац|т з питань податкового законодавства 'га орган|зац|| д|яльноот| за
пост]йяо.запитами суб'скт|в п|дприсмницько1 д!яльност! надатотьс'

пр'''-ц]т ; заува)кеняя з питань форштуваттня та реап!зац|1 лер)кавно1 пол;тики

у сфер| оподаткування нада1о1'ьоя на пос'г]йн|й основ]' 3начна част!'!на на1пих

пропозиц|й враховапа при внесенн! зм|н до [{одаткового кодексу'

Фах|вц| Аооц!ац|т прийп|а!оть увасть у розробш| та оргшт|зац!] публ!вного

обговоре;.тня проекту |{одаткового '|{одексу Розвитку та 1{онт]епц|| .(ок; рттнт'т

еконошт|нно'[ безгтеки !тсра'|гти.

Ф|т.таноовото основою д1я.,тьност1 тв вго Алпу е всцпн| та тленськ! внески'

1{аноова допо\{ога члсн]в А1_111!

голово Раоц
тв вго Аппу в оаеськ]й облас|п1 в'п'мозорак

!9 02.2021



т.м[сцезваход'(енн" ''.*,"* "'"^.$*3#3#1,1,'""'''', .ромадявського оуоп|льства,номер контактного телефону 1еритор!альноло в!дд!лення йсЁу*р':ъ"'!'1.р'',д".*'т
орган!здц!т (Асоц!ац,я платник|в податк;* т*ра;ъ", Ё о!ес'Б1о'^"';

й|сцезнахолження 65018 м. Фдеса. 111евченка ект. 15/1

номер контактного +з8048 785_92-74

1нше [за потребою веб-оайт: п\\'\\''а0о0'оа.]

[олова Ради
\9.о2.2о21

в.п. мазарак



мотивАц|йний лист
долегованого представника 1нсти'цц громадянського сусп!льства

!, }4азарак Болодимир [1етровиз' е головою Ради територ|а'ьного в]дд!пення

9оеукра1нсько! громадськот орган|зац!'| (Асоц1ац]я платник;в податк1в укратни) в одеськ|й

'ь'ао| 1.:о;: року - до тепер|тпнього чаоу). обиравоя в!це_президентом всеукра;ноько]

громадсь1(о] орган!зац!1 (Асоц!ац!я п,1атник!в податк|в укра]ни) з 2011 по 2019 рр
(п|,тьно з члег:ами Асоц!ац!', активно займа{ось захистом 1ятеРес]в платник!в податк1в'

удоокона)1енням податкового законодавства'
маю значний профес!йний доов!д з питань: державного управ)|1ння) податкового та

ф!нансово:о коь:рол:о. кер!внгш:ва,рот'алськоюор:ан! 'а::!'ю езш|о'ально|о р!вчя'

досв!д роботи на державн;й служб!, зна!]ня економ]ки та 25-р!чний досв|д громадсько|

д!яльност! дас мен| п':о;тслив1сть компетентно анал|зувати д1юне законодавство }кра!ни'

нормативн] акти м!сцево1 влади та надава!и констр1ктивн! рекомен.]оц!'1 та пропозиц|!

органам лержавно| влади та м1сцевого самоврядування цодо в!{есення зм!н до податкового

1(одексу }Фа1ни, виходити з пропозиц!я!|и до м]сцевот влади цодо врегу)1ювання питань. як]

виника!оть в результат1 на1]о', д|яльност| та мон!торингу сусп]льнот ду!|ки щодо окремих

положень законодавства укра1ни.
громадоька д!яльн!сть та робота в !ержавн|й олужб; укратни да)|и тако'{ знанг!я

економ'ки рег|ону. проблеп'! платник!в !']одатк|в' б1знесу взагал|'

Браховутони наведене, ввахаю доц1льним ] надал! працн)вати у склад! грома,!ськот ради

при одеськ|й обласн!й адм1н|страц!! над удос!(о!|аленням податкового законоддвства з [1ето1о

забе{печення'н'ерес!в':ла ьи!.|1, пода,|'в.

делегований представник
[Б Б[Ф А[1[1! в Фдеоьк!й област!
19.о2'2021 р.

в.п.мазарак
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