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Д  пе^дбачених пун^чж  2 частини п’ятої статті 5 
Закону України «Про очищення влади»

Ковальчука Андрія Васильовича, г.кий працює на посаді головний державний 
інспектор сектору гірничого нагляду 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, Виноградівською ОДІ II ГУ ДФС 
у Закарпатській області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 
частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», щодо Ковальчука 
Андрія Васильовича, р.н.о.к.п.п. . місце народження

який проживає за адресою: м. V

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія декларації 
^  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (далі -  
о  Декларація), а також інші документи (копії документів), а саме: копія паспорта, 

копія картки фізичної особи -  платника податків, копія заяви про проведення 
^^ перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», копія трудової 
ь і книжки.

Запит про надання відомостей про Ковальчука Андрія Васильовича 
надсилався до Територіального сервісного центру 2146 Регіонального сервісного 
центру МВС у Закарпатській області.
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За результатами розгляду запиту Територіальним сервісним центром 2146 
Регіонального сервісного центру МВС у Закарпатській області було повідомлено 
про відсутність автотранспорту.

За результатами формування інформаційної довідки з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 
Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо Ковальчука Андрія Васильовича наявні відомості про 
об’єкт нерухомого майна.

У переліку фізичних осіб, які станом на 31.12.2015 рік мають у власності 
(іншому праві користування) значні пакети акцій (10 відсотків і більше статутного 
капіталу) емітентів (лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 05.02.2016р. №01/09/2489) інформація про наявність у декларанта цінних паперів 
відсутня.

У переліку власників та судновласників суден, які зареєстровані в 
Державному судовому реєстрі України та Судновій книзі України станом на 
01.01.2016 року (лист Державної служби України з безпеки на транспорті від 
21.01.2016р. № Д 02/20/15-16) інформація про наявність у декларанта суден також 
відсутня.

Згідно інформації про повітряні судна, які зареєстровані в Державному реєстрі 
цивільних повітряних суден України, та інформацію про повітряні судна, виключені 
з державного реєстру цивільних повітряних суден України станом на 01.01.2016 
року (лист Державної авіаційної служби України від 28.01.2016р. №1.22-813) 
інформація про наявність у декларанта повітряних суден теж відсутня.

Перевіркою встановлено, що Ковальчуком Андрійом Васильовичом у 
Декларації вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), 
набутого (набутих) Ковальчуком Андрійом Васильовичом 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) Ковальчука Андрія Васильовича.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Ковальчуком Андрійом Васильовичом у Декларації, набутого (набутих) 
Ковальчуком Андрійом Васильовичом 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 Ковальчуком 
Андрійом Васильовичом із законних джерел.

Результат перевірки

З урахуванням письмових пояснень Ковальчука Андрія Васильовича та 
підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 
2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних Ковальчуком Андрійом Васильовичом у 
Декларації.

Начальник інспекції

Вик.Фозекош
: - 10-75



Додаток 5 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
ВІД 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА 
І ^ ь т а т и перевірки, передбаченрї 

^  Х г  /с  * України “Про очищення влади”

Ставові дно до^іунктів 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 Закон}' України “Про очищення влади”, щодо
____________ Ковальчл^ка Андрія Васильовича_________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

дата та місце народження,

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

реєстраційний номер оолікової картки платника податків,

місце проживання,

Управління Держпраці у Закарпатській області
місце роботи,

головний державний інспектор сектору гірничого нагляду
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 2015 рік, а також інші документи

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

док\ мента. що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -  платників податків:

копія тр\ дової книжки_____________ ________________________________________________________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Ковапьчука Андрія Васильовича_________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до: Виноградівської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській
області__________■ __________________________________________________________________

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запит} :̂



Виноградівська об'єднана ДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області
(найменування органів перевірки)

повІдОмила: перевіркою встановлено, що Ковальчуком Андрієм Васильовичем у Декларації
вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 
Ковальч\том Андрієм Васильовичем за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 
частини першої статті 2 Законл^ України «Про очищення влади», які відповідають наявній 
податковій інформації про майно (майнові права) Ковальчука Андрія Васильовича._____________

_____ Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майновртх прав), вказаного (вказаних)
Ковальчуком Андрієм Васильовичем у Декларації, набутого (набутих) Ковальчуком Андрієм 
Васильовичем 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. Ковальчуком Андрієм Васильовичем із законних джерел._______________

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Ковальчл^ка Андрія Васильовича
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються
(не застосовуються/застосовуються)

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

статті 1 З ако т ' України “Про очищення влади”.

Завідувач сектору персоналу
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу орган}’ державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

Ю .В. Дрогальчук 
(ініціали та прізвище)

03.06.2016 року


