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Прйм. №

Управління Держпраці 
у. Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 
8018

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом. України 
«Плзо очищення влади», стосовно особи: Дудаш Ерік Васильович, 

, місце народження: місто Рахів ; 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.
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Заступник Голови Служби В. Кононенко
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У МІНІСТЕРСТВО 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ 
Управління запобігання корупції 

та проведення люстрації

вул. Богомольця, 10, м. К і ї ї в , 01601, 
тел. 254-90-61, wwuMnvs.gov.ua

@ 9. 2017 року № 18/1 ~

На № від

Управління держпраці 
З7 Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород, 88018

ГПро повернення матеріалів

У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто запити Управління 
держпраці у Закарпатській області про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади», відносно Берника З.П. і 
Дудаша Е.В., та повідомляємо. :

Відповідно до пункту 17і Порядку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, ііередбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 16.10.2014 № 563, запити про 
проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, надсилаються до. 
МВС України у разі, коли у матеріалах особової справи такої особи зазначена 
інформація, що свідчить про те, що особа займала посади в органах 
внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, у період, що підлягає 
перевірці.

Разом з тим МВС України проводить перевірку щодо застосування 
заборон на підставі критеріїв, визначених підпунктами 9, 10, 11 частини 
.другої та частиною третьою статті 3'Закону України «Про очищення влади», 
відносно осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21.11.2013 по 
22.02.2014.

Ураховуючи те, що особи, зазначені в запитах, у вищевказаний період 
у вищевказаний період в органах внутрішніх справ не працювали, повертаємо 
матеріали без проведення перевірки.

Додатки: на 23 арк. в'Тїїрим.

Н ачальника У правління А. Б. Фодчук



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Волошина, 52, м. Ужгород, 88000; тел. 61-43-70, факс 61-39-34, e-mail: zak.official@sfs.gov.ua. Код ЄДРПОУ 39393632
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Дудаш Ерік Васильович, претендент на посаду головного державного 
інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість 
та інших нормативно-правових актів. 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, Головним 
управлінням ДФС у Закарпатській області, проведено перевірку відомостей, 
визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
очищення влади» щодо Дудаша Е.В., РНОКПП: року
народження, місце народження: місце
реєстрації.

Управління Держпраці 
у Закарпатській області

88018, вул. Минайська, 16 
м. Ужгород

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

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

Ьх.зт

mailto:zak.official@sfs.gov.ua


Для проведення перевірки отримано запит про перевірку, копію
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за 2016 рік (даної -  Декларація), заяву Дудаша 
Е.В. про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про 
очищення влади», копію паспорта, копію картки платника податків, копію 
трудової книжки.

Запити про надання відомостей про Дудаша Е.В. надсилались дл 
Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 
нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об'єктів нерухомого майна, Територіального центру 2145 
Регіонального сервісного центру УМВС в Закарпатській області, Державної 
служби України з питань геодезії, картографи та кадастру.

За результатами розгляду запитів надано інформацію стосовно Дудаша 
Е.В. Територіальним сервісним центром 2145, регіонального сервісного 
центу МВС в Закарпатській області повідомлено, що згідно комп'ютерного 
обліку за громадянином Дудаш Е.В. транспортних засобів не зареєстровано.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 
реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого 
майна за Дудашем Е.В. зареєстровано один об'єкт нерухомості, а саме 
земельна ділянка за адресою -

загальною площею 0,0797 га., дата реєстрації -  22.09.2016 року, приватна 
власність розміром частки 1/1, підстава виникнення права власності -  
свідоцтво про право на спадщину за законом, серія та номер: 1-762 від 
22.09.2016 року.

З Держгеокадастру України на час реєстрації Висновку відповіді не 
отримано.

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

Перевіркою встановлено, що вартість майна, вказаного Дудашем Е.В. у 
декларації за 2016 рік, набутого Дудашем Е.В. 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, 
отримая Дудашем Е.В. із законних джерел.

реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна

Результат перевірки
і

З урахуванням письмових пояснень Дудаша \ Е.В. та підтвердних 
документів встановлено шачених пунктом 2
частини п'ятої статті 5 За* Декларації.

Начальник Головного упрі И и  « М  \ ш  Ш А У  О.О.О.О.Петріченко



Додаток 5 
до Порядку

Иредакції 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________________________
(найм енування органу держ авн ої влади /  органу м ісцевого самоврядування, в якому займає посаду

головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, 
зайнятість та інших нормативно-правових актів_____________________________________ .

(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

_______________________________Дудаша Еріка В а с и л ь о в и ч а ________ ____________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові особи ,

дата та м ісце наоодж ення,

серія та  номер паспорта гром адянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний ном ер обл ікової картки платника податків,

м ісце проживання.

м ісц е роооти,

посада на час застосування полож ень Закону України “Про очищ ення влади”)

Для проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, копія електронної декларації та завірена 
копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характер) за 2016 рік, а 
також інші документи:

копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім ’я та по батькові; копія

картки платника податків; копія трудової книжки__________________________________________ __
(зазначаю ться за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Дудаша Еріка Васильовича_________________________
(прізвищ е та ініціали особи )

надсилалися до Служби безпеки України . до Головного управління ДФС у Закарпатській області. 
до Міністерства внутрішніх справ України____________________________________________________

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів:______ ____________
(найменування органів перевірки)



Служба безпеки України повідомила, що в Службі безпеки України в результаті перевірки 
наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо зазначеної особи.____________________

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що проводить перевірку щодо застосування 
заборон на підставі критеріїв.визначених підпунктами 9Л0.І1 частини другої та частиною 
третьою статті 3 Закону України «Про очищення влади», відносно осіб, які обіймали посаду 
(посади) у період з 21.11.2013 по 22.02.2014.___________________________________________ ____ __

Ураховуючи те. що Дудаш Е.В. зазначений в запиті .у вищевказаний період в органах 
внутрішніх справ не працював , МВС повернуло матеріали без проведення перевірки._______

ГУ ДФС у Закарпатській області повідомило: що. за результатами проведеної перевірки 
Дудаша Еріка Васильовича встановлено, що вартість майна, вказаного Дудашем Е.В. у декларації 
за 2016 рік, набутого Дудашем Е.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10
частини першої статті 2 Закону України «Про очищення», відповідає наявній податковій______ __
інформації про доходи, отримані Дудашем Е.В. із законних джерел.

З урахуванням письмових пояснень Дудаша Е.В. та підтвердних документів встановлено 
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних 
Дудашем Е.В. у Декларації.___________________________________________________________ _______

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до' Дудаша Еріка Васильовича
(прізвищ е, ім ’я та по батькові особи)

______не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1
(не застосовую ться/застосовую ться) (третьою /четвертою )

Закону України “Про очищення влади”.

Завідувач сектору персоналу

Управління Держпраці у Закарпатській області 
( н а й м е н у в а н н я  п о с а д и  к е р і в н и к а  в і д п о в і д а л ь н о г о  

структурного п ідр озділ у  органу держ авної 
влади/органу м ісц евого сам оврядування)

01.12.2017 року


