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Державна служба України у Закарпатській області 
Управління Держпраці у Закарпатській області

ВИСНОВОК 
про результати перевірки достовірності відомостей, 

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

Маргітич Тетяни Юріївни, яка перебуває на посаді головного державного інспектора 
сектору з питань експертизи умов праці.

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 
листопада 2014 року за № 1385/26162, Мукачівською об’єднаною ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській 
області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону 
України «Про очищення влади» щодо громадянки Маргітич Тетяни Юріївни, РНОКПП:

. : у народження, місце народження -  Закарпатської
області, Україна.

Для проведення перевірки отримано запит про перевірку, копія декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (далі -  Декларація), а також інші 
копії документів, а саме:

лист Управління Держпраці у Закарпатській області-на 1-му аркуші;
- запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення

влади» (додаток ,3 до Порядку) -  на 1-му аркуші;
заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення

____  влали» (додаток 1 до Порядку) - на 1-му аркуші: __________________________
завірена копія 1-3,10-11 сторінок паспорту -  на 1 -му аркуші; ______________
картка фізичної особи-платника податків- на 1 -му аркуші; 
завірена копія трудової книжки -  на 5-ох аркушах.

Запити про надання відомостей про Маргітич Т.Ю. надсилалися до:
ЦБД ДРФО ДФС України (запит про доходи);
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті 
(лист-запит №27127/9/13-02 від 28.04.2016р.);



Центр з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з 
обслуговування м.Мукачево та Мукачівського району УДАІ УМВС України в 
Закарпатській області (лист-запит №2199/9/13-02 від 28.04.201бр.);
Управління Держземагентства у Мукачівському районі Закарпатської області 
(лист-запит №2197/9/13-02 від 28.04.201бр.);
Державне агентство земельних ресурсів (лист-запит №2198/9/13-02 від 
28.04.2016р.).
лист -  запрошення про надання пояснень (№793/М/07-09-13-02 від 30.05.2016р.).

За р гзультатами розгляд.,у отриманих в ід п о е ід є и  на залити Мукачівської ОДНІ: 
відо лості про цоходи з 1ЩЦ ДРФ() ДФС України;

власю сті на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстр) заборон відчудження 
обєктів нерухомого майна наявність відомості щодо Нерухомого майна.
управління Держземагентства у Мукачівському районі Закарпатської області, 
повідомило про відсутність земельних ділянок.
за даними отриманими з листа ДФС України від 05.06.2015 р. №19924/7/99-99- 
17-05-01-17 щодо фізичних осіб, які мали у власності (іншому праві 
користування) значні пакети акцій (10 відсотків і більше стаутного капіталу) 
емітентів Маргітич Т.Ю. відсутні;
за відомостями, .що розміщені на офіційному сайті державної авіаційної-служби 
України (avia.goy.ua) Маргітич Т.Ю. серед власників повітряних суден відсутня; 
відповідь -  пояснення за№1906/М від 01.06.2016р.

Перевіркою встановлено, що Маргітич Т.Ю. у Декларації вказано достовірні відомості 
щодо наявності майна (майнових прав), набутих Маргітич Т.Ю. час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення в лади",(які ке 
відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Маргітич Т.ЮГі

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного Маргітич 
Т.Ю. у Декларації, набутого (набутих) Маргітич Т.Ю. за час перебування на посадах, визначених у 
пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону України "Про.очищення влади", відповідає наявній 
податковій інформації про доходи, отримані Маргітич Т.Ю. із законних джерел.

і . З урахуванням письмових пояснень Маргітич Т.Ю. підтвердних документів встановлено 
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 ча ' " ' еону, Маргітич Т.Ю. у
Декларації.

За результатами надісланих запитів не отримано відповідей від:
Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспортіа; 
Державного агентства земельних ресурсів України.

Результат перевірки

Начальник інспекції



ПЕРЕВІРЕНО ПОВТОРНО

С Л У Ж Б А  Б Е З П Е К И  У К Р А Ш Е

02.02.2018 Ks 24/173853-Л Ня-ьГо 07-12/249 від 25.01.2018

Прим'. №

'Управління Держпраці 
^Закарпатській області

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

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи: Маргітич Т етяна Юріївна, 
21.05.1971 р.н., місце народження: місто; Мукачево Закарпатської області, 
у Службі безпеки України розглянутий.

Повідомляємо, що в Службі безпеки України в результаті перевірки 
наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо зазначеної особи.

Аналогічна відповідь СБУ від ; 13.05.2016 №24/135312-31 була 
надіслана на вашу адресу.

^ ' ,

Заступник Голови Служби і В. Кононенко



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 'ято ї  статті 5 Закон} 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 Кабінету' Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №  563,
________________________ Управління Держпраці у Закарпатській області_____________________________

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

(п ретендус  на зайняття посиди) особи)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою  статті 1 Закону України “ Про очйщення влади", щодо
________ _______________ _М аргітич Тетяни Юріївни ______ ____________

(прізвище, ім'я та по батькові особи.

- Закарпатська область__________
дата та місце народження. ■ ,

і  и  і,имер паспорта громадянина у к р а т п .  ним і коли виданий.

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

М1СЦЄ П р О Л н и ш і Н Я .

Управління Держпраці у Закарпатській області_____________________________________________ _
місце роботи.

_______________ головний держ авний інспектор сектору з питань експертизи умов праці ______
■ посада на час застосування положені, Закону України "Про очищення в л а д и ")

Для проведення Перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “ Про очищення владй'7~декларація про майно, доходи, витрати і 
зобов 'язання фінансового характеру за 20] 5 рік. а також інші документи

копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім 'я та по батькові: копія 

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

копія трудової книжки_______________________________________ '______________________________________
(зазначаються за наявності)

Запити про падання відомостей щодо Маргітич Тетяни Юріївни__________________________
(пріівише та ініціали особи)

„надсилалися до: Служби Безпеки України. Мукачівської об’єднаної ДПІ_______________

(найменування органів перевірки)

Головного N правління ДФ С у Закарпатській області_______________________________________________

За результатами розгляд) запитів: І ) Служба Безпеки України
(найменування органів перевірки)



повідомила: що. в Службі Безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні 
будь-які відомості щодо зазначеної особи. ________________________________ ____________________

2) М укачівська об 'єд н ан а  ДП1 Головного управління Д Ф С  у Закарпатській області
(найменування органів перевірки)

повідомила: що, перевіркою встановлено що. Маргітич ТЛО, у Декларації  вказано достовірні 
відомості щодо наявності м айна (майнових прав), набутих М аргітич Т.Ю. за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1 — 10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення 
влади», які не в ідповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Маргітич Т. 
КХ

______П еревіркою також  встановлено, що . вартість майна (майнових прав), вказаного Маргітич
Т.Ю. у Декларації, набутого (набутих) Маргітич Т.Ю. за час перебування на посадах, визначених у 
пунктах 1 - 1 0  частини перш ої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній 
податковій інформації про доходи, отримані М аргітич Т.Ю. із законних джерел

Р езультат перев ірк и:^  урахуванням письмових пояснень Магрітич Т.Ю . підтвердних документів 
встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п 'ято ї  статті 5 Закону. 
М аргітич Т.Ю . у Декларації..

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Маргітич Тетяни Юріївни
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовую ться -заборони, передбачені частиною третьою  і четвертою___________
(не застосовуються/застосовуються)

статті 1 Закону України “ Про очищення влади” .

Головний спеціал іст  сектору персоналу

Управління Д ерж п раці-у Закарпатській області 
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

\третьою/четвертою)

(підпис)
0.1. Струк
(ініиіали та прізвище)

12.02.2018 року


