
Додаток 5 
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 і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
_______ 2_____________ Управління Держпраці у Закарпатській області__________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

(претендує на зайняття посади) особа)

проведейо перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
________ ______________ Штерн Віктор Золтанович______________________________ ______________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

дата та місцс »іародження,

ССріл Ти номер П а -__..І ' ' і, і Вґі,ц,0.1іїіїІ,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання.

Управління Держпраці у Закарпатській області
місце роботи,

заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших
нормативно-правових актів____________________________________________________

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 2014 рік, а також інщі 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 книжки____________________________________ ___________________ ______________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Штерна Віктора Золтановича____________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до; Служби Безпеки України. Державної податкової інспекції у м. Ужгороді_______

(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 відсутні 
будь-які відомості щодо зазначеної особи.____________________________________________________

2) Державна податкова інспекція у м. Ужгороді Головного управління ДФС у Закарпатській
області __________________________________________________________________

(найменування органів перевірки)

повідомила: що, за результатами проведеної перевірки Штерн Віктора Золтановича встановлено, 
що ним у декларації про, майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік 
вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого за час переб\'вання на посадах, 
визначених у пунктах 1 - 1 0  частини перщої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які 
відповідають наявній податковій інформації про майно Штерн Віктора Золтановича.

_____ За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Штерн Віктора
Золтановича та підтвердних документів встановлено, що вартість майна, вказаного ним у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого 
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 
Штерном Віктором Золтановичем із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Штерн Віктора Золтановича
(прізвище, ім 'я та по батькові особи)

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

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Головний спеціаліст сектору персоналу' 

Управління Держпраці у Закарпатській області
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

(підпис)
О.Г Струк
(ініціали та прізвище)

26.04.2016 року
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Прим. Jv'

Управління Держпраці у 
Закарпатській області

вул. М инайська, 16, 
м. Ужгород, 88018

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищ ення влади», стосовно особи: Ш терн Віктор Золтанович,
10.09.1964 р. н., місце народження: м. Ужгород Закарпатської області, в 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. Глуговський

http://www.ssu.gov.ua
mailto:sbu_cu@ssu.gov.ua


УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. УЖГОРОДІ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

88000 м.Ужгород, вул.Духновича, 2; тел. (0312) 61-42-30/фаЕС: (0312) 61-71-25, е-таіІ
2ак.игЬ.(ірі.о1Асіа1(а)5Г5. gov.ua/

Управління Держпраці у Закарпатськії! області

%
л'

88018, м.УжгороД, вул. Минайська, 16

І ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірнос'І'ї відомостей, 

пеір.едбачених» пунктом 2 частини п ’ятої статті 5 
«Закону України «Про очищення влади»

Штерн Віктора Золтановича , який працює на посаді :^йїЛгупника начальника відділу з 
питань додержання законодавства про працю, зайнятість |”га інших нормативно-правовц?; 

пактів Управління Держпраці у Закарпатській області. і;
Відповідно до пункту 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України «Про очищенш 

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’яіМ статті 5 Закону України «Про очищення влади», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 20 Г4 року № 1100, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 04 листопада2014 року за Ха 1385/26162, ДШ у м. Ужгороді 

Т У  ДФС у Закарпатській області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 
частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо Штеюн Віктора 
Золтановича, РНОКПП'.^ з., м. .

Для проведення іїеревірки (втримувалися запит про'перевірку, копія декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового харакі'^е^у за 2015 рік, а також інші 
док}'менти: копія паспорта, копія заяви про проведення пеір.ііірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади».

Запити про надайня відомостей щодо Штерн Віктора Золтановича надсилалися до 
'Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного агентства земеЖних 
ресурсів України, Дерікавної інспекції України з безпеі^й на морському та річковому 
транспорті, до ТСЦ 2І41 РСЦ МВС України в Закарпатській області , Управління 
Держземагенства в Закарпатській області.



’■-ми.

Згідно бази даних з Державної авіаційної служби України та Національної комісії,! 
цінних паперів та фондового ринку, Державної інспекції України з безпеки на морському 
річковому транспорті у декларанта відсутнє рухоме та нерухоме майно.

Штерн Віктор Золтанович задекларував в декларації в розділі «відомості про нерухомі 
майно» наявність :

- земельної ділянки 0.0157 га в (згідно наданої
пояснення дана земельна ділянка отримана по доювору дарування 21.03.2006 року йЩ 
батька -  Штерн З.М., копії підтвердних документів додаються до пояснення Ште|ж; 
Віктора Золтановича ) ; і . Й

- житлового будинку в (згідно наданого поясненіта
даний ЖИТЛОВГПІ будинок будувався з 2006 року за коштг батьків, батьків дружіши:’'̂  
власні заощадження , копії підтвердних документів додаються до пояснення Ште']: 
Віктора Золтановича).

В розділі «відс: : л і  про транспортні засоби» Штерн Віктор Золтанович задеклару'в'^ 
наявність:

- легкового автомобілю Зкосіа РаЬіа 2003 року випуску, придбаного в 2003 році 
кредитному договору вартістю 24500,00 грн.

За результатами проведеної перевірки Штерн Віктора Золтановича встановлено, 
ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
2014рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого за час перебувай! 
на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини перщої статті 2 Закону України 
очищення влади», які відповідають наявній податковій .'нформації про майно ІБ тер | 
Віктора Золтановича.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень ШтерІ: 
Віктора Золтановича та підтвердних документів встановлено, що вартість майна, вказаного 
ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 201  ̂
рік. набутого за час перебування на посадах, визначених у ііунктах 1 - 1 0  частини перш(| 
ста'ггі 2 Закону України ^<Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформаї 
про доходи, отримані Штерном Віктором Золтановичем із законних джерел.

Ш-
Результат перевірки

З урахуванням письмових пояснень Штерн Віктора Золтановича та підтвердних документ 
встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті гі 
Закону, вказаних Штерном Віктором Золтановичем у Декларації.

■ ’

Начальник ДНІ у м. Ужгороді 
ГУ ДФС у Закарпатській області

/

М.П.Бадида І

Ти дір Н.І.
тел. 095-886-11-50


