
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. N 563 Головним управлінням ДФС у Вінницькій 
області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", 
щодо 
Крота Юрія Анатолійовича 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 29.09.2015 про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інших документів: 
копії паспорта громадянина України, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному 
реєстрі фізичних осіб, трудової книжки. 

Запит про надання відомостей щодо Крота Ю.А. було надіслано до Козятинської 
об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області -
лист ГУ ДФС у Вінницькій області від 29.09.2015 № 5300/7/02-32-04-00, відділом персоналу ГУ 
ДФС у Вінницькій області було здійснено запит до Єдиного державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" на офіційному веб-сайті 
Міністерства юстиції України, за вказаними параметрами пошуку щодо Крота Ю.А. 
інформація відсутня. 

Козятинською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області для проведення перевірки щодо 
Крота Ю.А надсилалися запити до Державного реєстру фізичних осіб ДФС України, 
Вінницького центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, 
Державного агентства земельних ресурсів України, Державної інспекції сільського 
господарства у Вінницькій області. 

За результатами розгляду запитів повідомили: державний реєстр фізичних осіб ДФС про 
суми виплачених доходів, Державна інспекція с/г у Вінницькій області про відсутність 
зареєстрованої сільськогосподарської техніки. 

При проведенні перевірки використано: інформацію, розміщену на сайті Державної 
авіаційної служби про наявність повітряних суден, зареєстрованих у Державному реєстрі 
цивільних повітряних суден України (лист від 20.02.2015 року №1.22-3321; сайт 
\улулу.ауіа.§оу.иа інформацію про власників та судновласників суден, які зареєстровані в 
Державному судовому реєстрі України та Судновій книзі України станом на 01.01.2015 року, 
яка надійшла від Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті 



(лист від 28.07.2015 року №2742-01/05.22/45-15), інформацію отриману від Національної комісії 
з цінних паперів на фондовому ринку про фізичних осіб, які мали у власності (іншому ораві 
користуванні) значні пакети акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів (станом 
на 31.12.2013/3 1.12.2014 року) (лист ДФС України №19924/7-99-17-05-01-17). Інформація про 
Крота Ю.А. в зазначених реєстрах відсутня. 

Згідно даних 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 суб'єкта ( номер інформаційної довідки 47680583 від 16.11.2015 року) встановлено, що у 
Крота Ю.А. відсутні у власності об'єкти нерухомого майна. 

Станом на 14.12.2015 року відповідь на наданий запит не надійшла від Державного агентства 
земельних ресурсів України, Вінницького центру надання послуг пов'язаних з використанням 
автотранспортних засобів. 

Перевіркою встановлено, що Кротом Ю.А. у Декларації вказано недостовірні відомості щодо 
наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Крота Ю.А. за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1 - 1 0 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які не 
відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Крота Ю.А. 

Зокрема, Кротом Ю.А. в позиції 2 Розділу 1 Декларації зазначено місце проживання - м.Вінниця 
вул. Острозького 39/46 однак в позиціях 24-25 Розділу ПІ Декларації відсутні відомості про майно, що 
перебуває в оренді чи на іншому праві користування декларанта. 

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) 
Кротом Ю.А. Декларації, набутого (набутих) 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 дрходи, отримані Кротом Ю.А. з законих джерел. 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що станом на 14.12.2015 року до 
Крота Ю.А. не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України "Про очищення влади" 

Начальник відділу персоналу 
Головного управління ДФС 
у Вінницькій області Г.О. Суханіна 


