
Інформація 

про результати проведення перевірки 
 

1. 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 року № 563  

(зі змінами), Міністерством оборони України проведено перевірку 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, стосовно 

ЖИВОТОВСЬКОГО Руслана Миколайовича, військової посадової особи 

Збройних Сил України. 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 

ЖИВОТОВСЬКОГО Руслана Миколайовича не застосовуються заборони, 

передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 

очищення влади”. 

2. 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 
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(зі змінами), Міністерством оборони України проведено перевірку 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, стосовно 

АВДЕЄНКА Олега Олеговича, військової посадової особи Збройних Сил 

України. 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до АВДЕЄНКА 

Олега Олеговича не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою і 

четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

3. 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 року № 563  

(зі змінами), Міністерством оборони України проведено перевірку 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, стосовно 

БУТЕНКО Тетяни Вячеславівни, військової посадової особи Збройних Сил 

України.  

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до БУТЕНКО 

Тетяни Вячеславівни не застосовуються заборони, передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 
 

 

Начальник відділу з питань виконання 

Закону України “Про очищення влади” 

Департаменту кадрової політики  

Міністерства оборони України                                                 О.Г.НІКІТЧЕНКО 


