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При,м. №

Уг;равління Держ прац і  у 
Закарпатській  облас і і

вул. МпнаґісііКа. 16. м. Ужі 'ород,  
З акарпатська  область ,  8801 8

В а ш  зап ит  про проведення  перевірки,  передбачено ї  Законом Україї-ні 
«П ро о ч ищ енн я  влади» ,  стосовно  особи: П е ц а  Ю р і й  Е м і л о в и ч ,

у Служ бі  безпеки  У к р а їн и  розгл;: ііутнп.
П о в ід о м л я єм о ,  щ о  в Службі  безпеки У кра їни  в результаті  перевірки 

наявних матер іалів відсутні  будь-які  відомості  щодо  зазначено ї  особи.

З ас туп ни к  Голови С л уж би іМ, Глх'і'овськмії



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Волошина, 52, м. Ужгород, 88000; тел. 61-43-70, факс 61-39-34, e-mail: zak.official@sfs.gov.ua. Код ЄДРПОУ 39393632

Управління Держпраці у 
Закарпатській області

88018, м. Ужгород,
~ вул. Минайська,16

ЯЬ-оМ-4- ,4що результ^и перевірки доста^рності відомостей, 
 ̂ \  передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5

 ̂ Закону України «Про очищення влади»

Пеци Юрія Еміловича, який претендує на посаду головного спеціаліста з 
питань протидії корупції 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 листопада 2014 року за № 
1385/26162, ГУ ДФС у Закарпатській області проведено перевірку відомостей, 
визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення 
влади» щодо Пеци Юрія Еміловича . _

_  ̂ Для проведення переБІрки__ізтримуаалися_запит про перевірку, копія 
декларації за 2016 рік, а такожіншілокумелти: копія паспорта, копія заяви про 
проведення перевірки, передбаченої Законом УкрЖни «Про очищення влади»: 

Запити про надання відомостей щодо Пеци Юрія Еміловича надсилалися 
до Державного агентства земельних ; ресурсів України, Управління 
Держземагенства в Закарпатській області та Управління Держземагенства в 
Ужгородському районі Закарпатської області та до ТСЦ 2141 РСЦ МВС 
України в Закарпатській області.

mailto:zak.official@sfs.gov.ua


Згідно отриманої інформації від Державної інспекції України з безпеки на 
морському та річковому транспорті (згідно з бази даних у Державному 
судновому реєстрі України та Судновій книзі України), від Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (згідно з бази даних у реєстрі Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку) та від Державної авіаційної служби 
України (згідно даних офіційного веб-сайту www.avia.gov.ua) інформація щодо 
декларанта відсутня. Згідно бази даних з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 
реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
щодо суб’єкта відображена інформація про відсутність у декларанта нерухомого 
майна.

Управління Держземагенства в Ужгородському районі Закарпатської 
області та Управління Держземагенства в Закарпатській області повідомляє про 
відс)тність земельних ділянок у декларанта.

На час складання висновку відповідь від ТСЦ 2141 РСЦ МВС України в 
Зака]зпатській області не надходила.

Пеца Юрій Емілович відображає в декларації, в розділі «об’єкти 
нерухомості» наявність;
- земельної ділянки плоБтею 0,08 га, .

Згідно наданого письмового пояснення, земельна ділянка була отримана згідно 
рішенням Баранинської сільської ради від 15.10.2009 року (копії 
підтверджуючих документів додаються до письмового пояснення Пеци Юрія 
Еміловича);
- квартира загальною площею 55,1 кв. м.

' Згідно' наданого письмового пояснення квартира набута на підставі 
договору дарування від 08.09.2007 р. (копії підтверджуючих документів 
додаються до письмового пояснення Пеци Юрія Еміловича).

В розділі «цінне рухоме майно -  транспортні засоби» Пеца Юрій Емілович 
задекларував наявність автомобілів:

, - Chery Tiggo 2007 року випуску. Згідно з письмовим поясненням автомобіль
придбаний вартістю 87500 грн. за кредитні кошти отримані згідно з договором 
купівлі-продажу з використанням банківського кредиту, укладеним з ВТБ. Договір 
купівлі-продажу не зберігся;

- КІА Corento 2008 року випуску. Згідно з письмовим поясненням автомобіль 
придбаний вартістюа 194,000 грн. за кредитні кошти отримані згідно з договором 
купівлі-продажу з використанням банківського кредиту, укладеним з ПАТ 
«ERNSTE». Договір купівлі-продажу не зберігся,-- ........

За результатами проведеної перевірки Пеци Юрія Еміловича 
встановлено, що ним у декларації за 2016 рік вказано достовірні відомості 
щодо наявності майна, набутого 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 Пеци Юрія 
Еміловича.

За результатами проведеної перевірки Пеци Юрія Еміловича та 
підтверджуючих документів встановлено^ що-вартість майна, вказаного ним у

http://www.avia.gov.ua


декларації за 2016 рік, набутого 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 Пецою Юрієм 
Емі. 5ВИЧЄМ із законних джерел.

Результат перевірки

З урахуванням письмових пояснень Пеци Юрія Еміловича та підтвердних 
документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 
част іни п'ятої статті 5 Закону, вказаних Пецою Ітрієм Еміловичем у 
Деклар^і дії.

Начальник Головного уп О.О.Петріченко
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МІНІСТЕРСТВО 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УКРАЇНИ

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, 
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

Управління Держпраці 
у Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород, 88018

Н а№  07-12/720 від 01.03.2017

ГПро проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади»

Міністерством внутрішніх справ України відповідно до Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених Законом України «Про очиндення влади», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, 
проведено перевірку стосовно ІІеци Юрія Еміловича, 
народження, претендента на посаду головного спеціаліста з питань протидії 
корупції Управління Держпраці у Закарпатській області.

У результаті проведеної перевірки підстав для застосування заборон, 
передбачених Законом України «Про очищення влади», на підставі критеріїв, 
визначених пп. 9, 10, 11 частини 2 та частиною З статті З даного Закону,

Власова 254 7034

http://www.mvs.gov.ua


Додаток 5
до Порядку

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

дові;^
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої схатті 5 Заісону 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

головного спеціаліста з питань протидії корупції 
(претендує на зайнятгя посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо 
___________________________ Пеци Юрія Еміловича_______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

дата та місце народження, 

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

місце роботи,

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

Для проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, копія електронної декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік, а також інщі документи

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

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера: копія трудової книжки____________________
(зазначаються за наявності) 

Запити про надання відомостей щодо Пеци Юрія Еміловича
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Служби безпеки України , до Головного управління ДФС у Закарпатській області, 
до Міністерства внутріщніх справ України

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів;
(найменування органів перевірки)

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



ГУ ДФС V Закарпатській області повідомило: що. за результатами проведеної перевірки Пеци 
Юрія Еміловича встановлено, що ним у декларації за 2016 рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна набутого за час перебування на посадах визначених у пунктах 1-10 частини
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній _____
податковій інформації про майно Пеци Юрія Еміловича.___________________________________

За результатами проведеної перевірки Пеци Юрія Еміловича та підтверджуючих документів 
встановлено, що вартість майна, вказаного ним у декларації за 2016 рік, набутого 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 Пецою 
Юрієм Еміловичем із законних джерел. З урахуванням письмових пояснень Пеци Юрія Еміловича 
та підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини 
п’ятої статті 5 Закону, вказаних Пецою Юрієм Еміловичем V Деклгірації.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у результаті проведеної перевірки підстав для 
застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», на підставі 
критеріїв, визначених пп.9.10.11 частини 2 та частиною З статті З даного Закону, щодо вказаної 
особи не виявлено.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Пеци Юрія Еміловича
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються
(не застосовуються/застосовуються)

заборони, передбачені частиною третьою і четвертою
(третьою/четвертою)

статті ] Закону України “Про очищення влади’'

Завідувач сектору персоналу

Управління Держпраці у Закарпатській області 
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

Ю.В.Дрогальчук
(ініціали та прізвище)

і /

16.06.2017 року


