
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

Командира військової частини А0937 
(з адміністративно-господарської діяльності) 

 
22.08.2016      м. Одеса        № 525 
 
Про початок проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про 
очищення влади” у військовій 
частині А0937 
 
 

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, наказу командувача Військово-Морських Сил 
збройних Сил України від 14 січня 2016 № 10 “Про початок проведення у 
Військово – Морських Силах Збройних Сил України перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”, військових посадових осіб та 
працівників Збройних Сил України, Графіку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” військових 
посадових осіб, державних службовців, працівників Збройних Сил України”, 
затвердженого наказом командувача Військово-Морських Сил збройних Сил 
України від 14 січня 2016 № 10, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у військовій частині А0937 перевірку стосовно: 
державних службовців, працівників Збройних Сил України, які 

виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов’язки, 
з 01 лютого 2016 року по 30 червня 2016 року; 

військових посадових осіб Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України, крім військовослужбовців строкової військової служби та 
військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, з 01 
лютого 2016 року по 30 листопада 2016 року; 

осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у абзаці першому та 
другому цього пункту. 



2. Відповідальним за проведення перевірки призначити помічника 
начальника штабу з кадрів і стройової частини молодшого лейтенанта 
Камишенцева С.В. 

3. Для організації якісного проведення перевірки створити робочу групу 
у складі: 

тимчасово виконуючий обов’язки головного старшини військової 
частини А0937 головний старшина Бондарев О.В.; 

старший офіцер відділення по роботі з особовим складом військової 
частини А0937 капітан 3 рангу Жданович А.І.; 

командир військової частини А0937А капітан 3 рангу Рудковський Ю.І.; 
командир військової частини А0937Б капітан 3 рангу Рудь П.Г.; 
командир військової частини А0937В мічман Симоненко Д.В.; 
командир військової частини А0937Г капітан 3 рангу Носенко М.В.; 
командир військової частини А0937Д старший мічман Дусь А.Ф.; 
командир військової частини А0937З старший мічман Лебзяк О.М.; 
командир військової частини А0937К мічман Литвинов О.Е.; 
командир військової частини А0937М капітан-лейтенант Мельник О.О.; 
командир військової частини А0937Н молодший лейтенант Мокряк Р.М.; 
4. Помічнику начальника штабу з кадрів і стройової частини молодшому 

лейтенанту Камишенцеву С.В. організувати роботу та здійснювати загальне 
керівництво робочою групою. 

5. Копію наказу про початок проведення перевірки разом з його 
електронною копією (у форматі pdf), а також інформацію, передбачену пунктом 
23 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, надіслати до Управління преси та інформації 
Міністерства оборони України на електронну адресу: newsmodu@gmail.com або 
засобами АСУ “Дніпро” на адресу a-ps@dod.ua для оприлюднення. 

6. Відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом 
України “Про очищення влади”, станом на кінець поточного місяця подавати 
до 28 числа кожного місяця до Командування Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України та до Департаменту кадрової політики Міністерства 
оборони України за формою, визначеною у додатку наказу Міністерства 
оборони України від 23 лютого 2015 № 81. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
8. Наказ довести до особового складу частини, що стосується. 

 
 
ТВО командира військової частини А0937 

капітан 2 рангу        Д.В.ІВАНІН 

ТВО начальника штабу військової частини А0937 

капітан 3 рангу        В.П.ШЕВЧЕНКО 
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