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Федоришин Розалія Михайлівна, яка працює головним державним 
інспектором сектору нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління 
Держпраці у Закарпатській області. Відповідно до пункту 2 частини п'ятої 
статті 5 Закон) України «Про очищення влади», Порядку проведення 
перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою ета п і  1 Закону України «Про 
очищення влади», -затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16 жовтня 2 0 І4 року 563. та Порядку проведеная 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 № Г100, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 04 листопада 2014 року за №  1385/26162, Державною 
податковою інспекцією у Тячівському районі Головного Управління ДФС у 
Закарпатській області, проведено перевірку відомостей, визначених пунктом
2 частини п'ятої е т а п і  5 Закону України «Про очищення влади» щодо 
Федоришин Р.М., РНОКПІІ: , року народження; місце
народження ■ проживає за адресою

Для проведення перевірки отримано запит про перевірку, копія 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характері 
за 2014 рік, заява Федоришин Р.М.. . про проведення перевірки передбаченої 
Законом. України «Про очищення влади», копія паспорта та надано належним 
ч и н о м з а в і ре н у труд о ву книжку Фе до р иши н Р . М .
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ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 
Закону України «Про очищення влади»
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Запити про надання відомостей про Федоришин Р.М. надсилалися до: 
-Центру падання послу]', пов’язаних з використанням автотранспортних 

засобів, з обслуговування Тячівського району УДА1 УМВС України в 
Закарнаї ськїй області;
- Рег с ■тр а и і й 11 ої с л у жб и Тя ч і в с ь к о го ра йонн ого у п рав л і н ня юстиції 
Закарнаї ської області:
- Державного агентства земельних ресурсів України;
-Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті;
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- ДГД у 'Тячівському районі ГУ ДФС у Закарпатській області.

Центром надання послуг, пов’язаних з використанням 
автотранспортних засобів, з обслуговування Тячівського району УДАІ 
УМВС' України в Закарпатській області повідомлено, що згідно 
комп'ютерного обліку за громадянкою Федоришин Р.М. транспортних 
засобів не зареєстровано.

Реєстраційна служба Тячівського районного управління юстиції 
Закарпатської області повідомила, що за громадянкою Федоришин Р.М. у 
державному реєстрі речових прав на нерухоме майно значаться земельні 
ділянки за адресою для ведення особистого
селянського господарства та земельна ділянка за адресою

для індивідуального садівництва, що зазначено в поданій 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2014 рік

З національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не надано 
інформацію відносно громадянки Федоришин Р.М.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 
повідомила. що державна реєстрація земельних ділянок та 
правовстановлюючих документів на них у складі державного реєстру земель, 
надання відомостей з нього здійснювалась до 01 січня 2013 року 
територіальними органами Держземагенства/ Держкомзему за місцем 
розташування земельної ділянки згідно з законодавством. Відповідні 
документи державного реєстру земель (поземельні книги та книги записів 
про державну реєстрацію державних актів на земельну ділянку та на право 
постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі) 
знаходяться в архівах територіальних органів земельних ресурсів, та запити 
направлено до територіальних органів Держземагенства/ Держгеокадастру.

Головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області 
повідомило, іцо за інформацією територіальних органів за громадянкою 
Федоришин Р.М. права на земельні ділянки в межах території області 
відсутні. Головне управління Держземагенства в Дніпропетровській області 
повідомило, що за громадянкою Федоришин Р.М. земельні ділянки які 
зареєстровані на праві власності чи користуванні на території відсутні. 
Головне управління Держгеокадастру в Херсонській області повідомило, що 
па території Херсонської області за громадянкою Федоришин Р.М. земельні 
ділянки не зареєстровані. Головне управління Держгеокадас’ір\ в



Житомирській області повідомило, що за інформацією територіальних 
органів за громадянкою Федоришин Р.М. права на земельні ділянки в межах 
території області не зареєстровані. Головне управління Держгеокадастру в 
Київській області повідомило, відповідно поданих інформації! відділами 
(управліннями)Держземагенства у районах та містах Вінниці та Вінницької 
області в Державному реєстрі земель на території області за громадянкою 
Федоришин Р.М. відсутні відомості про реєстрацію земельних ділянок. 
Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області повідомило, 
шо за інформацією територіальних органів за громадянкою Федоришин Р.М. 
права на земельні ділянки в межах території області не обліковуються. 
Головне управління Держгеокадастру в Харківській області повідомило, що 
за інформацією територіальних органів за громадянкою Федоришин Р.М. 
права на земельні ділянки в межах території області не зареєстровані. 
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 
повідомило, що за інформацією територіальних органів за громадянкою 
Федоришин Р.М. права на земельні ділянки в межах території області не 
обліковується. Головне управління Держгеокадастру в Львівській області 
повідомило, відповідно поданих інформація відділами (управліннями) 
Держземагенства у районах та містах області в Державному реєстрі земель на 
території області за громадянкою Федоришин Р.М. відсутні відомості про 
реєстрацію земельних ділянок

З державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті -  відповіді не надходили.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що Федоришин 
Р .М  у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014-й рік, вказала достовірні відомості щодо наявності майна 
(майнових прав), набутого (набутих) Федоришин Р.М. за час перебування на 
посадах, визначених у пункт ах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України 
«Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про 
майно Федоришин Р.М.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна 
(майнових прав), вказаного Федоришин Р.М. у декларації про майно, доходи, 
витрат и і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) 
Федоришин Р.М. 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 Федоришин Р.М. із

І-А.Орос
(ін іц іали  та прізвищ е)

законних джерел.
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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 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

(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади’1, щодо 
 ____________Федоришин Розалії Михайлівни__________  __________ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім ’я та гю батькові особи, 

лага та місце народження, 

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

Управління Держпраці у Закарпатській області 
місце роботи,

головний державний інспектор сектору нагляду в машинобудуванні та енергетиці 
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, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 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 реесчрі фізичних осіб -  платників податків: 
копія трудової книжки

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Федоришин Розалії Михайлівни
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Державної податкової інспекції у Тячівському районі Головного управління ДФС 

у Закарпатській області
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Державна податкова інспекція в Т я ч і в с ь к о м у  районі 
Головного управління ДФС у Закарпатській області

(найменування органів перевірки)



с-

повідомила: за результатами проведеної перевірки встановлено, що Федоришин Р.М. у декларації 
/  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказала достовірні

^ ' відомості щодо наявності майна (майнових прав"), набутого (набутих-) Федоришин Р.М. 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! 
Федоришин Р.М.

_ _____За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна (майнових праві.
вказаного Федоришин Р.М. у декларації про майно, доходи, виграти і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік набутого (набутих4) Федоришин Р.М. 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 Федоришин Р.М. із законних 
джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Федоришин Розалії Михайлівни
{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”.

Завідувач сектору персоналу

Управління Держпраці у Закарпатській області ш  Ю.В. Дрогальчук
(найменування посади керівника відповідального с) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу органу державної 
плади/органу місцевого самоврядування)

13.08.2015 року


