
Додаток 5 до Порядку 
(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 
2015р. №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 2014р. №563, 
Донецьким апеляційним адміністративним судом, в якому займає посаду 
начальника відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення, 
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», стосовно ЗУБАНЯ Юрія Валерійовича, року
народження, паспорт , реєстраційний номер облікової картки платника 
податків , зареєстрований за адресою: та фактично
проживає за адресою: , на час застосування положень Закону України
«Про очищення влади» працює начальником відділу матеріально-технічного 
та господарського забезпечення Донецького апеляційного адміністративного 
суду.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про 
проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення 
влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за 2016 рік, паспорта громадянина України, 
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб 
-  платників податків, трудової книжки.

Запит про надання відомостей щодо Зубаня Ю,В. надавався до 
Головного управління ДФС у Донецькій області.

За результатами розгляду запиту Головне управління ДФС у Донецькій 
області (висновок №36719520/10/05-99-13-05 від 23.08.2017 року) 
встановлено, що Зубанем Ю.В. у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні 
відомості щодо наявності майна,( майнових прав), набутого Зубанем Ю.В.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) Зубаня Ю.В.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), 
вказаного Зубанем Ю.В.у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, набутого Зубанем Ю.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, отримані Зубанем Ю.В. із законних 
джерел.

Служба безпеки України -  в результаті перевірки наявних матеріалів 
відсутні будь-які відомості стосовно Зубаня Ю.В. (лист №24/170392-Л від 
12.04.2017р.)

Національна поліція України надала роз’яснення щодо того, що вони 
мають право проводити перевірки працівників органів внутрішніх справ, які 
проходили службу в органах внутрішніх справ у період з 25 лютого 2010 
року до 22 лютого 2014 року -  лист №1313/12/01-2017 від 27.04.2017 року.

Згідно із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2015 року №167 «Про внесення змін до порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», яка набрала чинності 08.04.2015 року, зокрема до пункту 
17і запити не надсилалися:

- до Генеральної прокуратури України у зв'язку з відсутністю у трудовій 
книжці та особовій справі Зубаня Ю.В. інформації, що свідчить про те, що 
він займав відповідні посади в органах прокуратури в період, що підлягає 
перевірці;

- до Міністерства юстиції України у зв'язку з відсутністю в Єдиному 
державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України 
«Про очищення влади», інформації відносно Зубаня Ю.В.;

- до Державної судової адміністрації України у зв'язку з відсутністю у 
трудовій книжці та особовій справі Зубаня Ю.В. інформації, що свідчить про 
те, що він займав посаду судді в період, що підлягає перевірці.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 
Зубаня Ю.В.не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Начальник відділу з управління 
персоналом Е.В. Гарбузова

03.10.2017р.


