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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
МУКАЧІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС 
У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Медяковського Миколи Васильовича, який перебуває на посаді головного державного
інспектора сектору нагляду в машинобудуванні та енергетиці 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 X* 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 № ] 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 
листопада 2014 року за № 1385/26162, Мукачівською об’єднаною ДПЇ ГУ ДФС у Закарпатській 
області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону 
України «Про очищення влади» щодо громадянина Медяковського Миколи Васильовича, 
РЖ.ЖЇІІ І: " року народження, місце народження — •
ь. і .

Для проведення перевірки отримано запит про перевірку, копія декларації про маймо, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інші копії документів, а 
саме:

запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення 
влади» (додаток 3 до Порядку) -  на і -му аркуші:
заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення
влади» (додаток і до Порядку) -  на 1-му аркуші;
завірена копія 1 -7. і 0-11 сторінок паспорту -  на 2-х аркушах;
завірена копія трудової книжки на 7-ми аркушах.

Занити про надання відомостей про Медяковського Миколу Васильовича надсилалися до:

про результати перевірки достовірності відомостей, 
передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 

Закону України «Про очищення влади»

Управління держпраді 
у Закарпатській області

1ЩД ДРФО ДФС України (запит про доходи);
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
(лист-запш Ш 586/9/07-09"і 7*02 віл 22.06.20] 5р.):



Державне агентство земельних ресурсів України (лист-запит №0 584/^/07-09-17-02 
від 22.06.2015р.);
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (лист-запит 
№1585/9/07-09-17-02 від 22.06.2015р.);
гсгстратіійна служба Мукачівського міськрайонного управління юстиції 
Закарпатської області (лист-запит №1586/9/07-09-17-02 від 22.06.2015р.);
Центр з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з 
обслуговуваїп-ія м.Мукачево та Мукачівського району УДАІ УМВС України в 
Закарпатській області (лист-запит № 1588/9/07-09-17-02 від 22,06.2015р.); 
Управління Держземагентства у Мукачівському районі Закарпатської області 
(лист-запит Х»1587/9/07-09-17-02 від 22.06.20 і 5р.);
лист -запрошення про падання пояснень (Ш 023/М/07-09-17-02 від 27.07.2015р.). 

За результатами розгляду отриманих відповідей на запити Мукачівської О/ Ції: 

відомості про доходи з ЦБДДГФО ДФС України;
центр з надання послуг, пав ’язаиих з використанням автотранспортних засобів з 
обслуговування м.Мукачево та Мукачівського району УДАІ УМВС України в 
Закарпатській області повідомив, що за Медяковеьким М. В. не значаться 
транспортні засоби. В декларації зазначено транспортний засіб, який знаходиться 
у користуванні на підставі довіреності:
управління Держземагентства у  Мукачівському раіюиі Закарпатської області, 
повідомило про наявність земельної ділянки:
реєстраційна служба Мукачівського міськрайониого управління юстиції 
Закарпатської області повідомила про відсутність відомостей прав на нерухоме 
майно у Державному реєстрі речових прав. Медяковеьким М. В, у декларації 
зазначено нерухоме майно (квартира) яке є його власністю (копії підтверджуючих 
документів додано до пояснення) :
за відомостями, гцо розміщені на офіційному сайті державної авіаційної служби 
України (агіа.§о\киа) Медяковеький М. В. серед власників повітряних суден 
відсутній;
відповідь -  пояснення за №83З/М від 30.07.2015р.

За результатами надісланих запитів станом па 07.08.2015р. не отримано відповідей від:

ГУ Держземагентства у  Херсонській області, Держземагентства України, і  У 
Держземагентства у  Житомирській області. ТУ Держземагентства у  івано- 
Франківськіш області, ГУ  Держземагентства у  Харківській області, ГУ  
Держземагентства у Закарпатській області, ГУ Держземагентства у  
Львівській області, і У Держземагентства у  Дніпропетровській області, і У 
Держземагенетва України, ГУ Держземагентства у  Вінницькій області, ГУ 
Держземагентства АР Крим, ГУ Держ земагентства у  Донецькій Області, ГУ 
Держземагентства у  Запорізькій області. ГУ  Держземагентства у  
Кіровоградській області, ГУ Держземагентства у  Київській області ГУ  
Держземагентства у  Луганській області. ГУ Держземагентства у  
м. Севастополь. ГУ Держземагентства у  Сумській області, ГУ
Держземагентства у  Хмельницькій області, ГУ Держземагентства у  м. Київ, ГУ  
Держземагентства у  Одеській області, ГУ Держземагентства у  Рівненській 
області, ГУ Держземагентства у Тернопільській області, і У
Держземагентства у  Чернівецькій області, ГУ Держземагентства у  
Чернігівській області, ГУ Держземагентства у  Полтавській області, ГУ  

Держземагентства у  Черкаській області. ГУ Держземагентства у  Волинській 
області, ГУ Держземагентства у  Миколаївській області.
Державної інспекції України ? безпеки на морському та річковому транспорті'У 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.



За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Медяковського 
Миколи Васильовича та підтвердних документів встановлено, що Медяковеьким М. В. у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, б 

частині отриманих відповідей, вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових 
прав), надутих Медяковеьким М. В. за час передування 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) Медяковського М. В,

За рез> тьтатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Медяковського 
Миколи Васильовича та підтвердних документів також встановлено, т о  вартість майна (майнових 
прав), вкачаних Медяковеьким М. В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансовою характеру за минулий рік, набутих Медяковеьким М. В. за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1 10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення
влади», відповідають наявній податковій інформації про доходи, отримані Медяковеьким М. В. із 
законних джерел.

В. о. начальника інспекції



Додаток 5 
до Порядку

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 етапі 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”, щодо
_____________________ Медяковського Миколи Васильовича ______________ ______________

(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,

і __ _  _________________________________
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 реєстрі фізичних осіб -  платників податків;

копія трудової книжки_________________________________ ______________________________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Медяковського Миколи Васильовича___________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до: Служби Безпеки України. Мукачівської об'єднаної ДПІ ДФС у Закарпатській 
області
_________________________________________(найменування органів перевірки)__________________________________________

За результатами розгляду запитів: 1) Служба Безпеки України
(найменування органів перевірки)



-повідомила: що. в  Службі Безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів в і д с у т н і  

будь-які відомості щодо зазначеної особи._______________________________________________
2) Мукачівська об'єднана ДПІ ДФС у Закарпатській області

(найменування органів перевірки)

повідомила: що, за результатами перевірки з урахуванням письмових пояснень Медяковського 
Миколи Васильовича та підтвердних документів встановлено, що Медяковеьким М.В. у декларації 
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за м и н у л и й  р і к ,  в  частині 
отриманих відповідей, вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), 
набутих Медяковеьким М. В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини 
пертої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій 
інформації про майно (майнові права) Медяковського М. В.
_____ За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Медяковського
Миколи Васильовича та підтвердних документів також встановлено, що вартість майна (майнових 
прав), вказаних Медяковеьким М. В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за минулий рік, набутих Медяковеьким М. В. за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України «Про очищення 
влади», відповідають наявній податковій інформації про доходи, отримані Медяковеьким М. В. із 
законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Медяковського Миколи 
Васильовича

(не застосовуються/застосовуються)
не застосовуються

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

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

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Управління Держпраці у Закарпатській області 
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

Завідувач сектору персоналу

Ю.В. Дрогальчук 
(ініціали та прізвище)

21.10.2015 року


