
З оригіналом згідно:

\ ййЯ^едорчук

Додаток 5 
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої 
мі Законом України “Про очищення влади”

Управлінням МВС України в Рівненській області відповідно до 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, проведено перевірку стосовно підполковника 
міліції Марчука Василя Яковича, 19.01.1972 р.н., заступника начальника відділу 
розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими 
групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в 
Рівненській області.

Установлено, що Марчук В.Я  у період із 22 лютого 2010 року по 
22 лютого 2014 року перебував на посадах:

- слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо 
важливих справ та злочинів, учинених організованими групами слідчого 
управління Управління МВС України в Рівненській області (із 27.05.2008 по 
02. 02. 2010) ,

- старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу 
управління по боротьбі з організованою злочинністю в Рівненській області 
Управління МВС України в Рівненській області (із 02.02.2010 по 28.01.2011),

- старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування 
злочинів учинених членами організованих груп злочинних організацій слідчого 
управління Управління МВС України в Рівненській області Різ 28.01.2011 по 
26.08.2011),

- старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування 
особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і 
злочинними організаціями слідчого управління Управління МВС України в 
Рівненській області (із 26.08.2011 по 28.12,2012),

- заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ 
та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями 
слідчого управління Управління МВС України в Рівненській області (із 
28.12.2012 по т/час),

у зв’язку з чим на нього не поширюється заборона, передбачена 
частинами 1 та 2 статті 3 Закону України „Про очищення влади”.

За результатами перевірки не виявлено інформації щодо здійснення 
Марчуком В.Я. заходів, передбачених пунктами 9, 10, 11 частини другої та 
частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади".

Відповідно до висновку Лержавної податкової інспекції у м. Рівному 
Головного управління ДФС у Рівненській області від 19.10.2015 №22172/17-16- 
17-03-09 про результати перевірки достовірності відомостей у декларації про
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майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік 
указано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого * • 
ним за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-Ю частини першої 
статті 2 Закону України „Про очищення влади”, які відповідають наявній 
податковій інформації про майно (майнові права) Марчука В.Я.

Установлено також, що вартість майна (майнових прав), указаного 
(вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік, набутого (набутих) нею 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 Марчуком В.Я. із законних джерел.

Інші заборони, передбачені Законом України „Про очищення влади”, на 
вказану посадову особу не поширюються.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Марчука В.Я. 
не застосовуються заборони визначені частинами 3 та 4 статті 1 Закону України 
"Про очищення влади".

(%  .11.2015

Начальник УМВС України 
в Рівненській області 
полковник міліції С.В. Максимов

З оригіналам згідно:
.*■ Начальник УКЗ ГУІІ1І 1

Ш . Федорчук


