
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
Степанчука Андрія Сергійовича

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи від 18.04.2017 про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації за 2016 рік. а 
також інших документів: копії паспорта громадянина України, документа, що підтверджує 
реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Степанчука А.С. надсилалися до Головного 
територіального управління юстиції у Вінницькій області (від 18.04.2017 №1269/9/02-32-04-0! >.

Запит про надання відомостей щодо Степанчука А.С. було надіслано до управління 
податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Вінницькій області - лист I V 
ДФС у Вінницькій області від 18.04.2017 № 73/04-02-32. відділом гіо роботі з персоналом І У 
ДФС у Вінницькій області було здійснено запит до Єдиного державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" на офіційному веб-сайгі 
Міністерства юстиції України, за вказаними параметрами пошуку щодо Степанчука А.С. 
інформація відсутня.

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення 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'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 03 листопада 2014 року №1100. зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 листопада 2014 року за №1385/26162. ГУ ДФС у Вінницькій області проведено 
перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України Про 
очищення влади», щодо Степанчука Андрія Сергійовича. 25.06.1990 р.н.. РНОКІІІІ - 
3304809958.

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія електронної 
декларації за 2016 рік (далі- Декларація), а також копія трудової книжки та заяви Степанчука 
А.С. на проведення перевірки передбаченої Законом України "Про очищення влади".



Запити про надання відомостей про Степанчука А.С. надсилалися до Державної авіаційної 
служби України. Державного агентства земельних ресурсів України. Державної інспекції 
України з безпеки на морському та річковому транспорті. Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області, 
а результатами перегляду інформації з сайту Національної автоматизованої інформаційної 
системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України встановлено 
відсутність у Степанчука А.С. майна (майнових прав) на рухоме майно.

За результатами перегляду інформації з сайту Державної авіаційної служби України: 
луулу.ауіа.^оу.иа за Степанчуком А.С. повітряні судна не зареєстровані.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку надано інформацію, щодо 
відсутності значних пакетів акцій (10% і більше статутного капіталу) емітентів у Степанчука 
А.С.

Відповідно до переліку власників та судновласників суден, які зареєстровані в 
Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України станом на 01.01.2016 року, 
що надійшли від Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті 
за Степанчуком А.С. судна не зареєстровані.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено відсутність нерухомого майна. 
Станом на дату складання висновку не отримано повної інформації від Державного агентства 
земельних ресурсів України. Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області.

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

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Степанчуком А.С. у Декларації, набутого (набутих) Степанчуком А.С. 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 
Степанчуком А.С. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Степанчука А.С. не 
застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону 
України "Про очищення влади".

Начальник відділу по роботі з персоналом 
Головного управління ДФС 
у Вінницькій області


