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Управління Держпраці у Закарпатській області 

88018. м. Ужгороді вул. Минайська, 16

! І ВИСНОВОК г
про результати перевірки достовірності відомостей, 

пер|дбачених пунктом 2 частини п’ятої|статті 5 
■Закону України «Про очищення влади»
І '

Орла Володимира Васильовича, який працює на йосаді начальника відділу з 
питань гігієни праці Уп^Іавління Дфжпраці у Закарпатській^Ьбласті.

Відповідно до ігінкту 2 частини п’ятої статті 5 країни «Про очищення
’влади», Порядку прове;Нення перевірки достовірності відоГ;.':". ей щодо застосування 
заборон, передбачених «іастинами'третьою і четвертою стиш ‘ 1 Закону України «Про 

Ч)чищення влади», зат|;Ьрдженого постановою Кабінету Іріністрів України від 16 
л<овтня 2014 року № 5(:|3, та Порядку проведемня перевіркійостовірності відомостей, 
передбачених пунктом І2 частини п’ятої статті 5 Закон;у‘̂ 'У країни «Про очищення 
влади», затвердженого і'іаказом Міністерства фінансів Ук^іаїни від 03 листопада 2014 
року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року 
за № 1385/26162, Д П І|у  м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області проведено 
перевірку відомостей, ^значених'пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України 
«Про очищення влади»|щодо Орла Володимипа Васильовича, РНОКПП 

р.н., м.
Для проведення|перевірки отримувалися запит продперевірк}', копія декларації 

про майно, доходи, вит|}ати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також 
інші документи: копія Паспорта, копія заяви про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про Очищення рулади».

Запити про іі'іідання відомостей щодо Орла -'Воподимира Васильовича 
надсилалися до Державного агентства земельних рес)';-";,,п України, Управління

• Держземагенства в карпатській об ійсті та Управ Держземагенства * в
Ужгородському районі ^Закарпатської облаегі та до І'СЦ РСЦ МВС України в 
Закарпатській області. |
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Згідно отриманоГ“! інформації від Державної інспеі-'|^ії України з безпеки на 

морському та річковому., транспорті (згідно з бази даних Державному судновому 
реєстрі України та Судновій книзі Україїш), від Національк;рї комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (згідно з бази даних у реєстрі Національ.юї комісії з цінних паперів 
та фондового ринку) та від Державної авіаційної служои України (згідно даних 
офіційного веб-сайту w' лу.avia.sov.ua) інформація щодо дею^аранта відсутня. г

На час складаг.„гЯ висновку відповідь від ТСЦ РСЦ МВС України; в 
Закарпатській області надходила. v

Орел Володиг’- Васильович в декларації про кайно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінанс го характеру за 2015 рік віДобраїі..ає в декларації, в розділі 
«відомості про нерухч,...г майно» наявність;

• земельна ділянка площею 500 р:в . яка знаходиться на території
, і була отримана

безкоштовно згідно з рішенням Великолазівської сцрської ради від 02.11.1993 
року (копії підтверджуючих документів додаються до письмового пояснення 
Орла Володимира-Васильовича); |

• садовий (дачний)_ будинок загальною площею 47 кі;1 м., який знаходиться на
території . Згідно з
поясненням садощій (дачний) будинок побудований .'^їамостійно до поступлення 
на державну службу. На даний час садовий (дачн^-й) будинок не введено в 
експлуатацію. &

• квартира загальною площею 64 к е . м . у
Згідно з п сьмовим поясненням вказана квар. ира була виділена у 1989 

році як «службу іс житло» та безкоштовно привати'срвана у 1999 році на всііх 
і членів сім’ї (:,,;пії підтверджуючих документів ^;рдаються до письмово^'о

пояснення Ор." іолодимира Васильовича). :Т;
За результатг проведеної перевірки Орла Володимира Васильовиїа

встановлено, що ним у декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання 
іфінансового характеру за 2015 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна, 
набутого за час перебування на посадах, визначених у иун; тах 1 - 1 0  частини першої 
статті 2 Закону України =«Про очищення влади», які відпогідають наявній податковій 
інформації про майно Орла Володимира Васильовича.

За результатами проведеної перевірки Орла Вол_Ідимира Васильовича та 
підтверджуючих документів встановлено, що вартість ікайна, вказаного ним 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фіна  ̂псового характеру за 2015 
,рік, набутого за час нервування на посадах, визначених пунктах 1 - 1 0  частини
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», від .овідає наявній податковій
інформації про доходи, отримані Орлом Володимиром Еасильовичем із законних 
джерел.

Результат перевірки І
З урахування' письмових пояснень Орла Вол.щимира Васильовича та 

підтвердних д о к у м е н т встановяедв'д&сщрвірність відомостей, визнмених пунктом 2
№ Ч Є Мчастини ПЯТ01 

Декларації.
стаг: З Зак0Йу, - вказаних ■% Орлом Воло^щми

Начальник відділення 
Зан І.В.
095^861150

М.П. Бадида
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Управі.-ння Держпраці у 
Закарпатськії! області

вул. Мітнаіїська, 16, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88018

Ж о і. - Ваш ^ п и т ^ р о  проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи: Орел Володимир Васильович, 

р.н., місце народження: , 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 М. Глуговськпп



Додаток 5
^  /р  ДО Порядку

(в 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 статті 5 Закону' України “Про очищення влади” та 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою ’ четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженого постановою Кабінет)' Міністрів України від 16 жовтня 2014 р, JN̂ 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
__________________________ Орла Володимира 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.

місце проживання.

Управління Держпраці у Закарпатській області
місце роооти,

начальник відділу з питань гігієни пращ
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 

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -  платників податків:

КОПІЯ трудової кни ж ки
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Орла Володимира Васильовича__________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до: Служби Безпеки України. Державної податкової інспекції у м. Ужгород

(найменування органів перевірки)

Головного упрай'ління 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 відсутні 
будь-які відомості щодо зазначеної особи.___________________________________________________

2) Ужгородська об’єднана державна податкова інспекція Головного Управління ДФС
Закарпатській області Відділення у м. Ужгороді___________

(найменування органів перевірки)

повідомила: що, за результатами проведеної перевірки Орла Володимира Васильовича
встановлено, що ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за 2015 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого за час 
перебування'на посадах, визначених у пу'нктах 1 -10 частини перщої статті 2 Закону України «Про 
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно Орла Володимира 
Васильовича._________________________________________________________________

За результата.ми проведеної перевірки С>ла Володимира Васильовича та підтверджуючих 
документів встановлено, що вартість майна, вказаного ним у декларації про майно, доходи. 
витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, набутого 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 Орлом Володимиром Васильовичем із 
законних джерел.

_____ З урахуванням письмових пояснень Орла Володимира Васильовича та підтвердних
документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 
Закону', вказаних Орлом Володимиром Васильовичем у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Орла Володимира Васильовича
(прізвище, ім 'я та по батькові особи)

______не застосовуються_____  заборони, передбачені частиною третьою і четвертою________
(не застосов\'ються/застосовуються) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Завідувача сектору персоналу , ^

Управління Держпраці у Закарпатській області М уТ /І ^  Ю.В. Дрогальчук
(най.менування посади керівника відповідального у ^ -^ ^ Ід г  ) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

16.08.2016 року


