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ПРОЛЕТАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

вул. Літке, 10, м. Донецьк, 83044, E-mail: inbox@pl.dn.court.gov.ua

на №_________ від_____________

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,

в Пролетарському районному суді м. Донецька проведено перевірку 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення 
влади”, щодо
Масендич Василя Васильовича, 16.11.1977 року народження, місце 
народження -  с. Тухля Сколівського району Львівської області, паспорт 
ММ 027218, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в 
Харківській області 19.11.1998, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2844417691, місце проживання: м. Донецьк,
вул. Овнатаняна, 6.51, Пролетарський районний суд м. Донецька, суддя,

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 2013 рік, 
а також копії паспорту та трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Масендича Василя Васильовича 
надсилалися до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Державної судової адміністрації 
України в Донецькій області, ДНІ у Калінінському районі м. Донецька, 
Головного управління юстиції у Донецькій області.

За результатами розгляду запитів Генеральна прокуратура України, 
Служба безпеки України, Державна судова адміністрація України в
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Донецькій області, Жовтнева об’єднана ДТП м. Маріуполя Головного 
управління Міндоходів у Донецькій області повідомили:

- в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року Масендич В.В. 
на посадах в органах прокуратури не працював і заходи, передбачені пунктом 
12 частини другої та частиною третьою статті 3 Закону України «Про 
очищення влади» не здійснював;

- в Службі безпеки України відсутні будь-які відомості щодо Масендич В .В .;

- судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою п’ятою - 
сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади» стосовно Масендич 
Василя Васильовича в Єдиному державному реєстрі судових рішень 
відсутні;

- в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2013 рік Масендич В.В. вказані достовірні відомості щодо 
наявності майна, набутого Масендич В.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 
Масендич В.В. ; вартість майна, вказаного Масендич В.В. у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, 
набутого Масендич В.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 Масендич 
В.В. із законних джерел.

Відомості про Масендич В.В. відсутні в Єдиному державному реєстрі 
осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення 
влади».

У матеріалах особової справи Масендич В.В. відсутня інформація, яка 
свідчить про те, що він займав посади в органах внутрішніх справ, інших 
правоохоронних органах в період, що підлягав перевірці.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до

Масендич Василя Васильовича
не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

В.о. голови Пролетарського 
районного суду м. Донецька

З оригіналом згідно:
В.о. голови Пролетарського 
районного суду м. Донецька

В.В.Масендич

.В.Масендич


