
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ХУСТСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

90400, м. Хуст, вул. Духновича, 17, Тел.: (03142) 4-32-20, 4-32-25 e-mail: dpil5@ukrpost.net

Хустська об’єднана ДІЛ ГУ ДФС у Закарпатській області у відповідності до 
вимог абзацу 2 п.14 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, 
передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення 
влади» (затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 
року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 
року за № 1385/26162) надсилає Висновок про результати перевірки достовірності 
відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
очищення влади» громадянина Горєва Володимира Валентиновича РНОКПП:

Додаток: копія Висновку про результати перевірки достовірності відомостей, 
передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення 
влади» громадянина Горєва Володимира Валентиновича — на 3-х аркушах.

J Z  -  £ У /
на № від

Територіальне управління Держгірпромнагляду 
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Щ_ Ш ля о \ - ^ / /
на № ___________від__________________

Територіальне управління Держгірпромнагляду 
у Закарпатській області 
88018, м. Ужгород, вул. Минайська, 16

ВИСНОВОК 
про результати перевірки достовірності відомостей, 

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

Горєв Володимир Валентинович, який працює на посаді заступника 
начальника державної інспекції гірничого нагляду та нагляду за об’єктами 
підвищеної небезпеки.

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, Хустською ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області проведено 
перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону 
України «Про очищення влади» щодо Горєва Володимира Валентиновича, 
РНОКПП , р. н., .

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік, а також інші документи: копія паспорта, копія картки платника 
податків, копія заяви про проведення перевірки, передбаченої ЗУ «Про 
очищення влади» та копія трудової книжки.
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Запити про надання відомостей про Горєва Володимира Валентиновича 
надсилалися до Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті, Реєстраційної служби Хустського РУЮ Закарпатської області, до 
Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, 
з обслуговування м.Хуст та Хустського району УДАІ УМВС України в 
Закарпатській області.

Станом на дату написання висновку не отримано відповідь на запит 
Хустської ОДГП від Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру.

Згідно відомостей, наданих Державною авіаційною службою України, 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною 
інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті 
встановлено відсутність повітряних суден, цінних паперів, морських та річкових 
суден.

За результатами розгляду запитів Хустський центр надання послуг УДАІ 
УМВС України в Закарпатській області повідомив про відсутність транспортних 
засобів.

З Реєстраційної служби Хустського районного управління юстиції 
Закарпатської області отримано інформацію про наявність квартири у 
громадянина Горєва Володимира Валентиновича, яка знаходиться за адресою

Разом з тим в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік, в розділі III «Відомості про нерухоме майно» 
Горєвим Володимиром Валентиновичем відображено земельну ділянку, яка 
знаходиться за адресою , квартира та
дві квартири, які знаходяться за адресою 
квартира та

Згідно наданого пояснення Горєва Володимира Валентиновича земельна 
ділянка належить йому відповідно до Державного акту на право власності на 
земельну ділянку від 13.04.2011 року, виданого на підставі договіру купівлі- 
продажу від 25.11.2002 року (копія Державного акту на право власності та копія 
договіру купівлі-продажу додаються). Квартиру, яка знаходиться за адресою ,

квартира згідно наданого пояснення Горєва 
Володимира Валентиновича було придбано також згідно договіру купівлі- 
продажу від 25.11.2002 року. Квартира, яка знаходиться за адресою

, будинок , квартира належить 
Горєву Володимиру Валентиновичу згідно договіру купівлі-продажу від 
29.07.1998 року (копія договіру купівлі-продажу додається).

Також в розділі IV «Відомості про транспортні засоби» Горєвим 
Володимиром Валентиновичем відображено легковий автомобіль OPEL 
OMEGA 1990 року випуску.

Згідно наданого пояснення, даний автомобіль було придбано згідно 
біржового договіру (угода) купівлі-продажу транспортного засобу 
реєстраційний № 170111.
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За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Горєва Володимира Валентиновича та підтвердних документів встановлено, що 
у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 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 Горєва Володимира Валентиновича.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Горєва Володимира Валентиновича та підтвердних документів також 
встановлено, що вартість майна, вказаного ним у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 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 Горєвим Володимиром Валентиновичем із 
законних джерел. ,5Ед і ^ - . .  с  /
В.о. начальника Хустської ОДІ II' В.В. Пасічник
Виконавець: Довганич, тел. (03142) 4-32-25 <  ’ '*/
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С Л У Ж Б А  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И
вул. Володимирська. 33. м. Київ. 01601, тел./факс: (044) 226-34-31, тел. 256-99-05 

www.sru.gov.ua, e-mail: sbu_cu@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

С Л М . А О / f Кго 24/л- На № 07-04/02/579 від 24.06.2015 

Прим. № ' І

Територіальне управління 
Держгірпромнагляду у 
Закарпатській області

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

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи: Горєв Володимир Валентинович, 

р. н., місце народження: ^
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 М. Глуговський

http://www.sru.gov.ua
mailto:sbu_cu@ssu.gov.ua


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 влади5'

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п 'ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та 
Порядк} 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,

Територіальне управління Держгірпромнагляду 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 
_____________ ________ Горєва Володимира Валентиновича______________________________________

(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,

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області___________________
місце роботи,

______ заступник начальника державної інспекції гірничого нагляду та нагляду за об’єктами

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”) 
підвищеної н е б е з п е к и _________________________________________________________

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 реєстрі фізичних осіб -  платників податків;

копія трудової книжки_________________________________________________________________________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Горєва Володимира Валентиновича_______________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до: Служби Безпеки України. Хустської об'єднаної державної податкової інспекції

(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 в ід с у тн і 
будь-які відомості щодо Горєва Володимира Валентиновича____________________________________

2) Хустська об 'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у
Закарпатській області___________________________________________________________________________

(найменування органів перевірки)

повідомила: що, за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Горєва 
Володимира Валентиновича та підтвердних документів встановлено, що у декларації про майно. 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 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 Горєва Володимира Валентиновича.___________________________

_____ За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Горєва
Володимира Валентиновича та підтвердних документів також встановлено, що вартість майна 
вказаного ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 
2014 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 Горєвим Володимиром Валентиновичем із законних джерел.__________________

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до _________________Горєва_______• *
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

Володимира Валентиновича_________________________________________________ __________________

______ не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою і четвертою__________
(не застосовуються/застосовуються) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади” .

Голова комісії з реорганізації ________________

територіального управління Держгірпромнагляду

у Закарпатській області_________________________
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

24.12.2015 року

(підпис
Б.В. Дорош
ініціали та прізвище)


