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Управління Держнраці 
у Закарпатській області

88018, м. Ужй/ 'од, вул. Минайська, 16

І  ВИСНОВОК
про р{;,зультати перевірки достовірності ві І|)мостей, 

періїдбачених пунктом 2 частини п’ятоГ^татті 5 
іракону України «Про очищення влаДи»

Качій Каріни Ед;'чрдівни, Яка працює на посаді 'інспектора відділу з питань 
додержання законодавсті І про працю, зайнятість та інши> нормативно-правових актів 
Управління Держпраці у Здкарпатській області, ' ‘

Відповідно до пуш,ту 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами фетьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
затвердженого постаново ,' Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини 
п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», затвердж'^'чого наказом Міністерства 
фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрог.*' * jo b  Міністерстві юстиції 
України 04 листопада 2014 року за № 1385/26162, відділення’'^ /" ’м. Ужгороді ГУ ДФС у 
Закарпатській області пре ведено перевірку відомостей, визначе;ц-о. пунктом 2 частини п'ятої 
статті 5 Закону України ;іЩро очищення влади» щодо Качій Кйрши Едуардівни, РПОКПП

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія декларації про 
майно, доходи, витрати v зобов’язання фінансового характер}' за 2015 рік. а також інші 
документи; копія паспор'^а, копія заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення ; ]іади».

Запити про нада; ня відомостей щодо Качій Каріни ' Едуардівни надсилалися до 
Державного агентства ; емельних ресурсів України, Упр;івліпня Держземагепства в 
Закарпатській області та '.s правління Держземагепства в Ужгородському районі Закарпатської 

__області та до ТСЦ 2141 РУЦ МВС України в Закарпатській області.
Згідно отриманої іЬ/формації від Дерл<авної інспекції України з безпеки на морському та 

річковому транспорті (зпдно з бази даних у Державному судновому реєстрі України та



Судновій книзі Україньі'^' ід Національної комісії з цінних паперЛ та фондового ринку (згідш 
з бази даних у реєст] адіональної комісії з цінних паперів 'а фондового ринку) та від 
Державної авіаційної < кби України (згідно даних офіційцог*. www,avia^sovMü)
інформація щодо декларан'іа відсутня. Згідно бази даних з Дер>і.авного реєстру речорих прав 
на нерухоме майно та Реєстру драв власності на нерухоме майне"'Державного реєстру іпотек.
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майн щодо суб’єкта відображена 
інфЬрмація про наявність-у декларанта нерухомого майна. Управління Держземагенства в 
Ужгородському районі Закірпатської області та Управління Дерііземагенства в З^арпатській 
області .повідомляє про відсутність земельних ділянок у декларанта. ТСЦ 2141 РСЦ МВС 
України в Закарпатській погіідомляє про відсутність транспортни), засобів.

Качій Каріна Едуардівна відображає в декларації, в розд ді «відомості про нерухоме 
майно» наявність квартиря в . Згідно наданого
письмового пояснення квартира була приватизована на підставі с.идоцтва про право власності 
йід 24.12.2003 р. згідно із Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».

За результатами проведеної, перевірки Качій Каріни Едуар;:івни встановлено, щр нею у 
декларації про майно, доходи, витрати,! зобов’язання фінансового характеру за І015 рік 
вказано достовірні відом«'; гі щодо наявності майна, набутого за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення владі;», 
які відповідають наявній- 'одатковій інформації про майно Качій 1 аріни Едуардівни.

За результатами. »оведеної перевірки Качій Каріни туардівни та підтвердних 
документів встановле..' що вартість майна, вказаного нею у д л гарації про майно, доходи, 
Ретрати і. зобов’язання фійансового характеру за 2015 рік, наб того за час перебування на 
ііЬсадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 За) ону України «Про очиїцення 
влади», відповідає наявнії!, податковій інформації про доход;;;, отримані Качій Каріною 
Едуардівною із законних джерел |

Результат перевірки

З урахуванням письмових пояснень Качій Каріні; Едуардівни встановлено 
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятУЇ статті 5 Закону, вказаних 
Качій Каріною Едуардівною у Декларації.

Начальник

БулгакО'Ва Л.З. 
0958861150

М.П. Бадида



Додаток 5 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади’’ та 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади " 
затвердженого постановою Кабінет}' Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563
____________________Управління Держпраці у Закарпатській області______________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

головного державного інспектора
ї' (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачеіім.': 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади’’. іцс.;к
____________________ Качій Каріни Едуардівни________________________________________ _

(прізвище, ім’я та по батькові особи.

дата та місце народження.

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли видании,

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

місце проживання.

Управління Держпраці у Закарпатській області
місце роботи,

провідний інспектор
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевіріси 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларація про майно, доходи, витраті': 
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також інші документи

копія сторінок паспорта громадянина України з дани.ми про прізвище, ім’я та по батькові; копія 

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -  платників пода псін: 

копія трудової книжки_________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Качій Каріни Ед\'ардівни
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Відділення у м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області Ужгородсьлої 
об'єднаної Л І Н _________________________________________________________

(найменування органів перевірки)

За результатамл__розгляду запитів: 1) Відділення у м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпаїськіїі 
області Ужгородської об'єднаної Д Ш _______________________ _

(найменування органів перевірки)



повідомило: що, за результатами проведеної перевірки Качій Каріни Едуардівни встановлено, що 
нею у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік 
вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого за час перебування на посадах. 
визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Законл' 'України «Про очищення влади», які 
відповідають наявній податковій інформації про майно Качій Каріни Едуардівни.

____ За результатами проведеної перевірки Качій Каріни Едуардівни та підтвердних документів
встановлено, що вартість майна, вказаного нею у декларації про майно, доходи, вифати і 
зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, набутого за час перебування на посада.х. 
визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», 
відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Качій Каріною Едуардівною 
законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Качій Каріни Едуардівни
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються
(не застосовзтоться/застосовуються)

заборони, передба- зні частиною третьою і четвертою
(третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Головний спеціаліст сектору персоналу

Управління Держпраці у Закарпатській області 
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

О.І. Струк
(ініціали та прізвище)

08.11.2016 року


