
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
НАКАЗ

КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А1446

15.04.2016 м. Рівне № 85

Про проведення перевірки 
передбаченої Законом України 
«Про очищення влади» військових 
посадових осіб та працівників 
військової частини А1446

Відповідно до 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, Плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 1025-р., наказу Міністра оборони України від 23 лютого 2015 року № 81 
"Про початок проведення у Міністерстві оборони України та Збройних 
Силах України перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення 
влади", військових посадових осіб, державних службовців, працівників 
Збройних Сил України", розпорядження начальника Військово-медичного 
клінічного центру Західного регіону "Про проведення перевірки" від 
14 лютого 2016 року № 918,

НАКАЗУЮ:

1. Організувати у військовій частині А1446 проведення перевірки 
стосовно:

військових посадових осіб, звільнення яких належить до повноважень 
Міністра оборони України та Першого заступника Міністра оборони 
України, дата подачі заяв та комплекту відповідних документів до 10 травня 
2016 року (особи офіцерського складу, прапорщики, старшини).

2. Провести перевірку військових посадових осіб 
( військовослужбовців рядового та сержантського складу) та працівників 
Збройних Сил України (згідно додатку № 1), що виконують організаційно- 
розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов'язки, звільнення яких 
належить до повноважень командира військової частини в період з 
01 травня по 30 серпня 2016 року.

3. Вищевказаним військовим посадовим особам та працівникам 
Збройних Сил України надати начальнику адміністративної групи 
військової частини А1446 в період з 01 по 10 травня 2016 року заяви та 
комплект відповідних документів для проведення перевірки.



Комплект документів для проведення перевірки, передбаченої 
Законом, складає:
власноруч написана заява та 3 ксерокопії зазначеної заяви;
копія паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки) - З
примірники;
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків - З 
примірники;
копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за 2015 рік - 2 примірники.

4. Начальнику адміністративної групи військової частини А1446 
працівнику Збройних Сил України Герасимчук Ж.І. :

4.1. До 15 квітня 2016 року надіслати копію наказу про початок 
проведення перевірки разом з його електронною копією (у форматі рсіі), для 
оприлюднення на офіційному сайті Міністерства оборони України.

4.2. До 10 травня 2016 року організувати збір документів для 
своєчасного проведення перевірки військових посадових осіб частини, 
звільнення яких належить до повноважень Міністра оборони України та 
Першого заступника Міністра оборони України, які надати до Військово- 
медичного клінічного центру Західного регіону 11 травня 2016 року;

4.3. Провідному інженеру -  начальнику АТС працівнику Збройних Сил 
України Базилюку Ю.М. інформацію передбачену пунктом 23 Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 року №563, надсилати до управління преси та 
інформації Міністерства оборони України у паперовому вигляді (копії) 
поштою та на електронну адресу: пе\У5шос1и@штіаі1.сот або засобами 
АСУ «Дніпро» на адресу а-р5@сІ0(1іш для оприлюднення.

6. Офіцеру групи по роботі з особовим складом молодшому лейтенанту 
Галімській І.Й. спільно з юрисконсультом частини працівником Збройних 
Сил України Собко О Ю. у триденний термін після надходження заяв 
підготувати та здійснити відправку запитів про проведення перевірки, 
передбаченої Законом: до Міністерства юстиції України, Державної 
фіскальної служби України та Служби безпеки України ( запити до СБУ не 
надсилати щодо осіб, які були народжені після 1973 року). Одночасно із 
запитами надіслати до Мінюсту Повідомлення про початок проходження 
перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» 
відповідними посадовими особами у паперовому вигляді поштою та на 
електронну адресу.

7. За результатами перевірки начальнику адміністративної групи 
працівнику Збройних Сил України Герасимчук Ж.І.:

7.1. На підставі відповіді, що надійшли від органів перевірки у 
триденний термін готувати довідки про результати перевірки за формою 
згідно з додатком 5 Порядку та подавати мені на підпис.

7.2. Готувати та надавати для розміщення на офіційному сайті 
Міністерства оборони України Інформацію про результати проведення 
перевірки.
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7.3. Відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади», станом на кінець поточного місяця 
подавати до 18 числа кожного місяця до Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону за визначеною формою додатку до Наказу 
Міністра оборони України від 23.02.2015 року №81.

8. Методичний супровід правових аспектів проведення перевірки 
передбаченої Законом покласти на юрисконсульта частини працівника 
Збройних Сил України Собко О.Ю.

9. Загальне керівництво щодо збору та обробки документів щодо 
перевірки покласти на заступника начальника госпіталю по роботі з 
особовим складом-начальника групи підполковника Підопригору І.М.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
11. Наказ довести до всього особового складу частини.
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Додаток № 1 до наказу командира 
військової частини А1446 від 15.04.16 № 85

СПИСОК
працівників військової частини А1446, 

що підлягають перевірці, передбаченій Законом України 
«Про очищення влади»

Шишка Ю.В. 
Ковальчук М.О. 
Калашнікова О. А. 
Кушнірук Г.С. 
Кравчук О.В.
Г ерасимчук Ж.І. 
Нестеренко Л.І. 
Швороб В.Ф. 
Васюра Р.І. 
Созонюк Т.Є. 
Онищук Я.С. 
Асканова Р.О. 
Сушко Г.Г. 
Бойцун М.З. 
Грицевич М.Ф. 
Григоренко Г.М. 
Мирончук Н.М. 
Романюк Л.Р. 
ІщукГ.К. 
Кочетова С.І. 
Голишко Г.Ф.

Лобащук М.М. 
Гресь С.І.
Марчук С.М. 
Коршиков О.В. 
Костенко Р.М. 
Бортнік Н.Ф.
Жук Ю.В.
Білець Л.В. 
Базилюк Ю.М. 
Гап’юк І.М. 
Фідчук Л.В. 
Мацава Г.П. 
Янчук Л.М. 
Павлова Л.О. 
Іванюк Т.Б. 
Мамчик В.Б. 
Кухар С.М.
Іщук Ф.М. 
Брижицький П.Ф. 
Боярчук М.В. 
Піддубний М.М.

військової частини А1446
Т.П.Кульчицький

*


