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' Управління Держпраиі у 
Закарпатській області

88018. вул.Минайська,16. 
м. Ужгород,
Закарпатська область.

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомосіей,

передбачених пунктом 2 частини п’ятвї статті 5
Закону України «Про очищення влади»

Кузнєвої Іїаталії Степанівни, переможець конкурсу на посаду 
головного державного інспектора відділу з питань гігієни праці Управління 
Держпраці у Закарпатській області.

Відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою 
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», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 
року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лисюпада 
2014 року за № 1385/26162, Головним управлінням ДФС у Закарпатській 
області, проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 часпши 
п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо Кузнєвої Наталії 
Степанівни, рнокпп: року народження, місце
народження: с. Кошелево, Хустс-ького району, Закарпатської області; місце 
реєстрації: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Пушкіна, буд. 2, кв. 4.



Для проведення перевірки отримано заггит про перевірку, копію 
декларації за 2017 рік (далі - Декларація), заяву Кузнєвої Наталії Степанівни 
про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення 
влади», копію паспорта, копію трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Кузнєвої Наталії Степанівни 
надсилалися до Державного агентства земельних ресурсів України, 
Управління Держземагенства в Закарпатській області та до ТСЦ 2141 РСІД 
МВС України в Закарпатській області.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реестру прав н а  
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 
реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна за суб’єктом Кузнєвою Наталією Степанівною зареєстровано один 
об’єкт нерухомості, а саме земельна ділянка площею 1,85 га, за адресою:

реєстраційний номер 
номео запису про право власності , дата державної

реєстрації -  _ форма власності -  приватна, підстава виникнення
права власності -  наказ 559-сг від 29.03.2018 Головного управління 
Держгеокадастру у Закарпатській області.

Перевіркою встановлено, що Кузнєвою Наталією Степанівною у 
Декларації за 2017-й рік вказано достовірні відомості щодо користування 
майном за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини 
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають 
наявній податковій інформації про майно Кузнєвої Наталії Степанівни.

Перевіркою встановлено, що вартість майна, вказаного Кузнєвою 
Наталією Степанівною за 2017-й рік, набутого за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону УЩЦЇІИ ШрО 
очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, 
отримані Кузнєвою Наталією Степанівною із законних джерел.

Результат перевірки

З урахуванням письмових пояснень Кузнєвої Наталії Степанівни та 
підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, визначених 
пунктом 2 частини п ’ятої статті 5 Закону, вказаних Кузнєвою Наталією 
Степанівною у Декларації.

Начальник Головного управлінню О. ПЕГРІЧЕНКО



Додаток 5 
до Порядку

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

ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України "Про очищения 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 е т а п і  1 Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженого постановою Кабінет}' Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. Д" 563,
_______________________Управління Держпрапі у Закарпатській області___________________________

(найменування органу держ авн ої влади /  органу м ісцевого сам оврядування, н якому займ ає посаду

головного державного інспектора відділу з питань гігієни прані 

(претен дує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади”, щодо 
_____________________ К узнсвої Наталії Степанівни_______________________________________________

(прізпищ е, ім ’я та по баті.коиі особи ,

04.12.1 979 року. с. Коїнелево Хуетський район Закарпатська область__________ ________________ _
дата та  м ісце народж ення,

І і О 82-082. Х устським МРВ УМВС України в Закарпатській області. 24.10.2001 року____________
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

2919218005____________ _ ____________ ___ _________________ ______________ _________________ ____
реєстраційний помер облікової картки платника податні її,

м. У ж гор од. пл. Пушкіна. 6.2 кв.4_______________________________________ ;_______________________
м ісце проживання,

Управління Лержпраш у Закарпатській області _________ _______ ____________________________
місце р об о  ти.

лі кап з гігієни прані віл піл у  з питань гігієни прані _____________ __________________ ________ _
посада на час застосування полож ені. Закон)-' У країни “П ро очищ ення влади”)

Для проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України "Про очищення влади” , копія електронної декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, а також 
інші докумсні и

копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім 'я та по батькові: копія
к а рт к и платника податків: копія трудової книжки____________ _________________________________ _

(зазначаю ться за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Кузнєвої Наталії Степанівни ________ ________
( іір ііш іщ с та ініціали особи )

надсилалися до: Головного управління ДФС у Закарпатській області _______________ __________

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів: Головне управління ДФС у Закарпатській області 
’ (найменування органів перевірки)

повідомило: що, перевіркою встановлено, шо Кузнгвою Наталісвд Степанівною у Декларації за 
2017-й рік вказано достовірні відомості щодо користування майном за час перебування на



посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України «Про очищення 
влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно Кузнсвої Наталії Степанівни.

______ Перевіркою встановлено, що вартість майна вказаного Кузнєвою Наталією Степанівною за
2017-й рік, набутою за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої 
статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про 
доходи, отримані Кузисвою [іататією Степанівною із законних джерел.

______ З ураху ванням письмових пояснень Кузнєвої Наталії Степанівни та підтвердних документів
встановлено достовірність відомостей, визначених п у н к т о м  2 частини п 'ятої статті 5 Закону. 
вказаних Кучнсвою Наталією Сленанівною у декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Кузнсвої Наталії Степанівни
(прізвищ е. ім'я та по бап.кчші особи )

______ не застосовуються_____  заборони, передбачені частиною третьою і четвертою ________
І не застосовую ться/застосовуїотьея) (третьою /четвертою )

статті 1 Закону України "Про очищення вдали”.

В. о. завідувача сектору персона, і у

Управ:іін н я Держпраці у Закарчатській області 
і найменування посади  керівника відповідального  

структурного п ідрозділу органу держ авної 
влади/органу м ісцевого сам оврядування)

І *

(п ідпис)
О.І. Струк
(іміиіали та прізвищ е)

30 08.201 8 року


