
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ТЯЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС 
У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Армійська, 2 м.Тячів, 90500 тел.: (03134) 3-27-42 факс 3-27-31 Е-таі1: 
сірі 1гасЬіу@икгро5І.иа Код ЄДРПОУ 39594069

на № 07-01/04 від 05.06.2015

Державна служба України з питань 
праці
Управління держпраці у 
Закарпатській області 
м.Ужгород, вул.МинайськаДб 
88018

ВИСНОВОК 
про результати перевірки достовірності відомостей, 

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

Попович Юрій Петрович, який працює головним державним 
інспектором відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та 
зв’язку, 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, Державною 
податковою інспекцією у Тячівському районі Головного управління ДФС у 
Закарпатській області, проведено перевірку відомостей, визначених пунктом
2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо 
Попович Ю.П., РНОКПП: року народження, місце
народження: місце
проживання (реєстрації), вул.
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к. Для проведення перевірки отримано запит про перевірку, копію 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2014 рік, заяву Поповича Ю.П. про проведення перевірки передбаченої 
Законом України «Про очищення влади», копію паспорта, копію трудової 
книжки.

Запити про надання відомостей про Поповича Ю.П. надсилалися до:

- Реєстраційної служби Тячівського районного управління юстиції 
Закарпатської області;
- Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних 
засобів, з обслуговування Тячівського району УДАІ УМВС України в 
Закарпатській області;
- Державного агентства земельних ресурсів України;
- Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті;
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- ДШ у Тячівському районі ГУ ДФС у Закарпатській області;

За результатами розгляду запитів надано інформацію стосовно Поповича 
Ю.П.:

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 громадянином Поповичом Ю.П., зареєстровано 
один транспортний засіб а саме:

автомобіль -  ВАЗ 21099, легковий, 2005 року випуску, об’єм двигуна 
1499см.куб..

Поповичом Ю.П. у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, задекларовано два 
автомобілі: ВАЗ 2107, 1986 року випуску, ВАЗ 21099, 2005 року випуску.

У відповідності до наданого Поповичом Ю.П. пояснення, вказані 
автомобілі придбані ним за власні заощадження та із залученням кредитних 
коштів (на автомобіль ВАЗ 21099, 2005р.в.), та передані третім особам по 
дорученням. Всі задекларовані автомобілі придбані Поповичом Ю.П. в 
період до перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини 
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади». Згідно записам у 
трудовій книжці, Попович Ю.П. призначений на посаду головного 
державного інспектора з охорони праці відділу нагляду в машинобудуванні, 
металургії, транспорті, зв’язку, АПК та СКС з 01.09.2010р..;

Реєстраційна служба Тячівського районного управління юстиції 
Закарпатської області повідомила, що у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно відомості, щодо нерухомого майна, яке б належало 
громадянину Поповичу Ю.П. відсутні;



З державного агентства земельних ресурсів України, державної 
інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, та 
національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -  відповіді не 
надходили.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових 
пояснень у відповідності до отриманих відповідей на надіслані запити, 
встановлено, що Попович Ю.П. у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014-й рік вказав достовірні відомості 
щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Поповичом Ю.П. 
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) Поповича Ю.П.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна 
(майнових прав), вказаного Поповичом Ю.П. у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014-й рік набутого 
(набутих) Поповичом Ю.П. 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 
Поповичом Ю.П. із законних джерел.

В.о. начальника ь ,
^  ч  • ■ - -  -  /  ^

ДШ у Тячівському районі -!~ 
Головного у і іравлі іін’я. ДФС Г 
у Закарпатській області" Гу-.-
(посада керівника контролюючого органу/ 
особи, яка виконує його обов’язки) ;.. .
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Управління Держпраці 
у Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород,
88018

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи: Попович Юрій Петрович, 
16.04.1970 р. н., місце народження: с. Руське Поле Тячівського 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 0 ,



Додаток 5 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів Українн 
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 Держпраиі у Закарпатській області________ _________________
(найменування органу держ авної влади /  орган)' м ісцевого самоврядування, в якому най.час посаду

(претендує на зайняття писали) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
_______________________________ Поповича Юрія Петровича ____________ _ _ _ ______________

(прізвищ е, ім 'я  та  по батькові особи,

дата  та  місце народження,

серія та  номер паспорта громадянина України, ким і коли о п а л и ш ,

реєстраційний номер облікової карт ки платника подат ків.

м ісце проживання,

Управління Держпраці у Закарпатській області__________ _____________ ____________________ _
місце роботи,

головний державний інспектор вілітілу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та

зв'язку ____ __________ __________________________________ _______________ ___________
посада на час застосування положень Закону України “П ро очищ ення влади”)

Для проведення перевірки подавалася копія за'яви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларація про майно, доходи, втрати  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 реестрі фізичних осіб -  платників податків;

копія трудової книжки _____ _________ _______________ ________________ _______________
(зазначаю ться за  наявності)

Запити про надання відомостей щодо Поповича Юрія Петровича_______ ______________
(прізвищ е та ініціали особи)

надсилалися до: Служби Безпеки України, Державної податкової інспекції у Т ячівському 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 в і д с у т н і  

будь-які відомості щодо зазначеної особи. ___________________ _______________________ _ _

2) Державна податкова інспекція в Тячівському районі Головного управління ДФС у 
Закарпатській о б л а с т і_____ ____________________ _______________________________________ _ _

повідомила: що, за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень у 
відповідності до отриманих відповідей на надіслані запити, встановлено, що Попович Ю.П. у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 — й рік вказав 
достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Поповичом Ю.П. 
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) Поповича Ю . П . _____________________________ ___________________ ________

За результатами проведеної перевірки встановлено . що вартість майна (майнових прав~). 
вказаного Поповичом Ю.П. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за 2014-й рік набутого (набутих) Поповичом Ю.П. за час перебування на посадах. 
визначених у пунктах 1 - 1 0  першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає 
наявній податковій інформації про доходи, отримані Поповичом Ю.П. із законних джерел.______

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Поповича Ю р і я  Петровича

(найменування органів перевірки)

(не застосовую ть ся/з астосо вую ться)
не застосовуються

(прізвищ е, ім ’я та по батькові особи)

заборони, передбачені частиною третьою і четвертою__________
(третьо ю/четв ерто ю)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

/
В.о. завідувача сектору персоналу

У п р а в л ін н я  Д е р ж п р а ц і  у  З а к а р п а т с ь к і й  о б л а с т і  
(найменування посади керівника відповідального 

структурного п ідрозділу органу держ авної 
влади/органу м ісцевого самоврядування)

(п ідпис)
0.1. Струк
(ініціали та  прізвище)

10.09.2015 року


