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ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

перф;бачених пунктом 2 частини п’ятокстатті 5 
Йакону України «Про очищення вл^-|],и»

І,;.. І
р  Міш} стіна Миййли Володимировича, який праіцює на посаді головного
Г державного інспектора^ сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання
(. ;■ адміністративних послу|| Управління Держпраці у Закарпатській області.
IV" Відповідно до пункту 2 чаїітини п 'ятої статті 5 Закошу України «Про очищення

влади». Порядку проведення перевірки достовірності віде[іхі>'’ЄЙ щодо застосування 
; і їзаборон.  передбачених {іастинами третьою і четвертою CTuflf-i' Закону України «Про 
§|-іі :очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Ш ністрів України від 16

'ЖОВТНЯ 2014 року № 563, та Порядку проведення перевіркл /іостовірності відомостей, 
передбачених пунктом ?2 частини п ’ятої статті 5 Закону?'України «Про очищення 
влади», затвердженого -лаказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 

;f року № 1100. зареєстрс'іаного в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року
; ' за № 1385/26162, ДПГ у м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області проведено

перевірк} відомостей, і'Означених пунктом 2 частіши п'ятої статті 5 Закону України 
«Про очищення влад?і» щодо .М іщустіна Миколи Володимировича, РНОКПП

[І. Д ія  нроведенні|перевірки отримувалися запит npd перевірку, копія декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також 
інші док\ме}гги; копія Іїаспорта, копія заяви про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про ^чищення влади». -

'' Запиіи про наЗ-ання відомостей щодо Мішустіня Миколи Володимировича
і ;:: надсилалися до Держ>іВного агентства земельних ресіузсів України, Управління
1’^ "Держземагенства в З^ікарпатській області та Управл '̂"пУя Держземагенства в

___ !ІУжгоррдсько.м}' районі ^Закарпатської області та до ТСЦ РСЦ МВС України в
Закарпатській області. \¥ 

і. Згідно отримано' інформації від Державної інспе^пл України з безпеки на
 ̂ морському та річкової^:/ транспорті (згідно з бази даних у Державному судновому

mailto:zak.uz.a.dpi.official@sfs.gov.ua


'̂ ан І.В. ^ ^ i£ 3 S i% 5 ^ p V
(!95 886115 О -. ■"'' * ■' ■' ■

h

' Y

'Ш

реєстрі України га С> дн( вій книзі України), від Національь зї комісії з цінних иапер-в 
та фондового ринку (згід;:о з бази даних у реєстрі Національ ої комісії з цінних паперте 
та фондового ринк}') т.̂  від Державної авіаційної служі л України (згідно дан;'Х 
офіційного веб-сайт}' vfii v.aria.^ov.uci) інформація щодо де. ларанта відсутня. На чдс 
складання висновку в і д г і о в і д ь  в і д  ТСЦ 2141 РСЦ МВС України в Закаргїатсьь й 

області не надходила.
Міш\'стін Микола Володимирович відобралсає в декл; рації, в розділі «відомос п 

про нерухоме майно» иа^ішість: .
• земельна ДІЛЯНКГ4 'ілощею 539 кв. м.. яка знаходиті ;я в м. і

. Згідно з письмовим поясненням з( -,іельна ділянка отрмманг в | 4
спадок від баї згідно з свідоцтвом про право на спадщин)^ за законом і- j  |  і
24.12.20! 5 рс.:.- уКрпії підтверджуючих документів = юдаю'.^ся до письмово о 
пояснеппя МІНІ} ст'на Миколи Володимировича); ,

• житловий будинс'!; загапьною площею 107 кв. м. який знаходиться в і,
. Згідно з ПИСЬМ С зим поясненням ЖІіТЛОВі и 

будинок отриманий в спадок від батька. На .даний час д е к л а р а н т . І ?  
оформліос’ться свідоцтво на право власності.
В розділ і. декларації «відохмості про транспортні ? ісоби» Мішустін Мико ;а 

Володимирович задекларував наявність на праві користувг іня автомобіля ВАЗ 211 З | і
2003 рок> випх'ск}'. 3.! ідно з письмовим поясненням івтомобіль належіггь гз |  ’
Васильовка И.Й. (копії підтверджуючих документів д ідаються до письмово о 
пояснення Міпіл стіна Миколи Володимировича).

За рез\льгатаі\пі проведеної перевірки Мішустіна Миколи Володимирови .і: 
встановлено, шо ним > декларації про майно, доходи витрати і зобов'язан я | |
фінансового характеру за 2015 рік вказано достовірні відом< сті щодо наявності майї j. і  .
иаб}того за час пepeбyв^ння на посадах, визначених у пуш гах 1 -  10 частини пери )■' f
статті 2 Закон> ’̂ 'кра'.-- чПро очищення влади», які в і д п о е  дають наявній податксг іі I
інформації про майн( гіустіна Миколи Володимировича.

За резу;ц,іатаміг проведеної перевірки Мішустіна Мі коли Володимировича а 
підтверджуючих докум( ітів встановлено, що вартість іайна. вказаного ним >
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фіна і с о в о г о  характеру за 20 ■ 5
рік. набутого за час перебування на посадах, визначених пунктах 1 -  10 частіг, і', 
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», від овідає наявній податковлі 
інформації про доходи, отримані Мішустіним Миколою Воле димировичем із законних 
джерел. : 1 J

Результат перевірки « ^

З урахуванням письмових пояснень Міиіустіна М,,коли Володимировича Гс 
підтвердних д(>кументів встановлено достовірність відомос і Єй. визначених пункто.м 2 
частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Мішусі^ііаСТШїь'-^лою Володимировиче.чі у 
Декларації. ....

Голова комісії з реорггиіззції ДНІ у м. У ж город f y /ДФС. _..
V Закарпатській облас-'’ ззстл пник начальника^ х5і И ”  , i j f "  В. І. Дюлг й



Додаток 5 
до Порядку

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

'^5 'ОС

ОВІЛІЇ
про рез\’льта>і4 ^еревтрки, передбаченої 
Законом У країни^їрд  очищення влади’"

Відповідно ^0 пл'нктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону' України ‘ Про очищення влади” та 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачени.х 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 ен\ вання органу держ авно ї влади / органу м ісцевого самоврядування, в якому зай.має посаду

(претендуе на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відо.чюстей щодо застосування заборон, передбачених 
частина\ги третьою і четвертою статті 1 Закону' України “Про очищення влади”, щодо 
_________________ Мішустіна Миколи Володимировича________________________________________

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

дата та ^ncцe народження.

’ОіСі
серія та номер паспорта громадянина Укра'і'нн, ки.м і коли вимамии.

реєстраціГіниіі номер обліково'і картки платника податків.

місце проживання.

Управління Держпраці Закарпатській області
.місце роиоти.

головний державний інспектор сектор\ експертної роботи, ринкового нагляду та надання 
адмініс'і'ративних п о с л у г  _____________________________ _________________________________________ __

посада па час застос\'вання положень Закону України ‘ТІро очищ ення 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 сті^рінок паспорта грома.цянііна України з данилпі про прізвище, ім'я та по батькові: копія 
документа, що підтверджує реєстрацію у  Державному реєстрі фізичних осіб -  платників податків: 
копія тр\ лової книжки

(зазначаю ться за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Мішустіна Миколи Володимировича_____________
(прізвищ е та  ініціали особи)

падсила'іися до Державної податкової інспекції у  .м . Ужгороді Головного управління ДФС

Закарпатській області __________________________ _________________ ______ _
(найменування органів перевірки)

За ре'^^ультатами розгля,лу запитів Державна податкова інспекція в м. Ужгороді Головного
управління ДФС у Закарпатській області_____________________________________________________

(наймен\'вання органів перевірки)



повідомила, що за результатами проведеної перевірки Мішустіна Миколи Володимировича 
встановлено, що ним декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2015 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого за час 
перебч вання на посадах, визначених у  пунктах 1-10 частини першої статті 2 Законл' України «Про 
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно Мішустіна Миколи 
Володи,%п-іровича.

За резлльтатами проведеної перевірки. Мішустіна Миколи Володимировича та 
підтвердних док\'іМентів встановлено, шо вартість майна, вказаного ним у декларації про майно, 
доходи , витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік набутого за час перебування ]̂ a 
посадах, визначених \' пунктах 1 -10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення 
влали>'. відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Мішустіним Миколою 
Вололилп^ровичем із законних джерел.

Мішустіна М.В.За результатами

не застосовую ться

проведеної перевірки встановлено, щодо
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові особи)

заооронн. передоачені частиною третьою і четвертою
(не заетосов% ю ться'застосовую ться)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Завідувач сектору персонал\~

Управління Держпраці у Закарпатській області 
(наймен_\'вання посади керівника відповідального 

стр>'кт\'рного підрозділу оргаи\ державиоі’ 
владп/орган\' м ісцевого самоврядування)

(третьою /четвертою )

Ю.В. Дрогальчук 
(ініціали та  прізвище)

15.06.2016 року


