
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
03 листопада 2014 року № 1100

07.08.2015 р. № 3357/1700
(дата)

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

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

Андращук Людвіг Степанович, який працює головним державним
_  (п р ізви щ е, ім 'я та по батьков і)

інспектором сектору нагляду на виробництві і на об»єктах підвищенної 
небезпеки

(найменування посади та органу державної влади або органу місцевого самоврядування)

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,

ДПІ у Рахівському районі Головного управління ДФС у Закарпатській
області 

(найменування контролюючого органу)

проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 
5 Закону України «Про очищення влади» щодо Андращук Людвіга 
Степановича , РНОКПП______ р.н..

(прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті), дата і місце народження особи)

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік, а також інші документи (копії документів), а саме копія 
паспорта, копія заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом 
України „Про очищення влади”, копія трудової книжки.

(зазначаються у разі наявності)

Запити про надання відомостей про_______Андращук Л.С.______
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб 
ДПА України про суми виплачених доходів, Державної авіаційної служби, 
Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому
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транспорті, Державного агенства земельних ресурсів України, центру 
надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з 
обслуговування Рахівського району УМВС України в Закарпатській області, 
реєстраційної служби Рахівського районного Управління юстиції 
Закарпатської області._____________________________________

(найменування органів (підрозділів))

За результатами розгляду запитів Центральна база даних Державного 
реєстру фізичних осіб ДПА України, Державна авіаційна служба, Державна 
інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, 
Державне агенство земельних ресурсів України, центр надання послуг, 
пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування 
Рахівського району УМВС України в Закарпатській області, реєстраційна 
служба Рахівського районного Управління юстиції Закарпатської області 
повідомили :

(найменування органів (підрозділів))

Згідно отриманих відомостей від 01.07.2015 р. № 12391 центральної бази 
даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених 
доходів у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік вказано достовірні відомості.

За результатами розгляду запиту від 17.06.2015 р. №2467/1700 центром 
надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з 
обслуговування Рахівського району УМВС України в Закарпатській області 
повідомлено про зареєстровані транспортні засоби (лист вх. №1584/9 від
10.07.2015 р.), у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості.

За результатами розгляду запиту від 17.06.2015 р. №2468/1700 
реєстраційна служба Рахівського районного Управління юстиції 
Закарпатської області надали інформацію з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, яке станом на 01.01.2015 року перебувало у власності 
(оренді, іншому праві користування), у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік вказано 
достовірні відомості.

На запит ДШ у Рахівському районі від 17.06.2015 року №2470/1700 
щодо наявної інформації у Державному агенстві земельних ресурсів України 
про набуті до 01 січня 2013 року речові права на земельні ділянки, а також 
вартість їх придбання, які станом на 01.01.2014 року перебували у власності 
(оренді, іншому праві користування), відповіді, станом на 07.08.2015 року, не 
надходило.

За результатами розгляду запиту від 17.06.2015 р. №2466/1700 
Державною авіаційною службою України повідомлено про відсутність 
зареєстрованих повітряних суден (лист вх. №1744/9 від 28.07.2015 р.), у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік вказано достовірні відомості.

На запит ДШ у Рахівському районі від 17.06.2015 р. №2469/1700 до 
Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті 
відповіді, станом на 07.08.2015 року, не надходило.



Згідно відомостей отриманих від ГУ ДФС у Закарпатській області 
листом №1995/7/07-16-17-03-19 від 10.06.2015 року серед власників значних 
пакетів акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів не 
значиться.

В разі надходження відповідей та виявлення недостовірних даних 
декларації, буде повідомлено додатково.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових 
пояснень __Андращук Л.С __________  та підтвердних документів

(прізвище та ініціали особи)

встановлено, що _____ Андращук Л.С ____________  у декларації про
майно,

(прізвище та ініціали особи)

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік вказано 
достовірні________відомості щодо наявності майна (майнових прав),

(д остов ірн і/н едостов ірн і)

набутого (набутих)____Андращук Л .С ___________ за час перебування на
посадах,

(прізвище та ініціали особи)

визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України «ГТро 
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації

(відлов і дають/не відповідають)

про майно (майнові права) __Андращук Л .С_______
(прізвищ е та ініціали особи)

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових 
пояснень Андращук Л.С _____________  та підтвердних документів

(прізвище та ініціали особи)

також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
_Андращук Л.С

витрати і
(прізвище та ініціали особи)

зобов’язання фінансового характеру за 
_Андращук Л.С _______________

у декларації про майно, доходи,

минулий рік, набутого (набутих) 
за час перебування на посадах,

визначених
(п р ізви щ е та ін іц іали  особи)

у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України «Про очищення 
влади», _відповідае_ наявній податковій інформації про доходи, отримані

(відповідає/не відповідас)

_Андращук Л.С із законних джерел.
(прізвище та ініці алд £ео§и)
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Прим. № _2_

Управління Держпраці 
у Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород,
88018

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи: Андращук Людвіг Степанович, 
26.08.1958 р. н., місце народження: с. Ясіня Рахівського району 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.

Заступник Голови Служби



Додаток 5 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2015 р. Лг“ 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 І 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 займас посаду

(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади", щодо 
_______________________ Андращука Людвіга Степановича ____________  _

(прізвище, ім'я та по батькові особи.

дата та місце народження.

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

місце проживання.

Управління Держпраці у  Закарпатській області _____________________________________________
місце роботи,

головний держ авний інспектор сектору нагляду на виробництві і на о б 'єк тах  п ідвищ еної_________

небезпеки ___________ ______________ _________________________ „ _____ _________________
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”, декларація про майно, доходи, витрата і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інші документи

копія сторінок паспорта гром адяни на У країни з даними про прізвищ е, ім ’я т а  по батькові; копія

докум ента, щ о п ідтвердж ує реєстрац ію  у  Д ерж авном у реєстрі ф ізичних осіб  — платників податків;

копія трудово ї книж ки ______________________________________________________________ _______
(зазначаються за наявності)

Запи ти  про надання відом остей  щ одо А ндращ ука Л ю двіга С теп ан ови ч а_________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до: Служби Безпеки України. Державної податкової інспекції у Рахівському районі
(найменування органів перевірки)

Головного управління ДФС у Закарпатській області____________ _ _ _ _ _ ________ ____________

За результатами розгляду запитів: 1) 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) Державна податкова інспекція в Рахівському районі Головного управління ДФС у
Закарпатській області __________________ _ _ _ _ _ _____________________ _______________ _

(найменування органів перевірки)

повідомила: що, за результатами проведеної' перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Андращука Л.С. та підтвердних документів встановлено, шо Андращук Л.С. у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні 
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Андращук Л.С. 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 (майнові 
права) Андращук Л.С.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Андращук Л.С. та 
підтвердних документів також встановлено, шо вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Андращук Л.С. V декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік, набутого (набутих) Андращук Л.С. 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 Андращука Л.С. із законних 
джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Андращука Людвіга Степановича
(прізвище, ім ’я та по батькові особи)

не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою і четвертою _____ _
(не застосовуються/застосовуються) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

В.о. завідувача сектору лерсоналу

Управління Держпраці у Закарпатській області 
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

10.09.2015 року

сЛ' О.І. Сі рук
(підпис) (ініціали та прізвище)

і


