
Інформація  

про проведені перевірки  

відповідно до Закону України «Про очищення влади» 

за 2017 рік 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Горового Сергія Веніаміновича,  початок перевірки  

18 квітня 2017 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Горового С.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Коваленка Євгена Валерійовича, Юнг Анни Василівни, 

Косогой Лідії Миколаївни  початок перевірки 03 листопада 2017 року.  

За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Коваленка Є.В., Юнг А.В., Косогой Л.М. не застосовуються заборони, 

передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України  

“Про очищення влади”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про проведені перевірки відповідно до Закону України  

«Про очищення влади» 

за 2018 рік 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Крепи Надії Миколаївни,  початок перевірки  

10 січня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Крепи Н.М. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Скворцова Дениса Валерійовича,  початок перевірки  

22 лютого 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Скворцова Д.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Цяпкало Олега Петровича,  

Мітіна Миколи Геннадійовича, Дмітрієва Олександра Григоровича, 

початок перевірки 05 січня 2018 року. За результатами проведеної перевірки 

встановлено, що до Цяпкала О.П., Мітіна М.Г., Дмітрієва О.Г.  

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Скитиби Катерини Михайлівни,  початок перевірки  

15 лютого 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Скитиби К.М. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Сосонського Олександра Миколайовича,  початок 

перевірки 02 квітня 2018 року. За результатами проведеної перевірки 

встановлено, що до Сосонського О.М. не застосовуються заборони, 

передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України  

“Про очищення влади”. 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Лаврінчука Віктора Павловича,  початок перевірки  

04 квітня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Лаврінчука В.П. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Зубко Наталії Сергіївни, Власової Олени Миколаївни, 



Липчей Яни Михайлівни  початок перевірки 13 квітня 2018 року.  

За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Зубко Н.С., Власової О.М., Липчей Я.М. не застосовуються заборони, 

передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України  

“Про очищення влади”. 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Заболотньої Дарії Олександрівни,  

Бондаренко Катерини Сергіївни  початок перевірки 17 квітня 2018 року.  

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Заболотньої  Д.О., 

Бондаренко К.С. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Клименюка Олексія Вікторовича,  початок перевірки  

23 квітня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Клименюка О.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Колодяжної Альони Сергіївнри, Савченка Владислава 

Івановича  початок перевірки 03 травня 2018 року. За результатами 

проведеної перевірки встановлено, що до Колодяжної А.С., Савченка В.І.  

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Оксак Тетяни Володимирівни, Охотнікової Оксани 

Іванівни, Свінціцької Інни Миколаївни  початок перевірки  

07 травня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Оксак Т.М., Охотнікової О.І., Свінціцької І.М. не застосовуються 

заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

“Про очищення влади”. 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Погрібної Наталії Анатоліївни, Кірсанова Валери 

Олександровича, Кошелевої Анни Вікторівни  початок перевірки 29 травня 

2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Погрібної Н.А., Кірсанова В.О., Кошелевої А.В. не застосовуються 

заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

“Про очищення влади”. 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Дем’янчук Марії Василівни,  початок перевірки  

04 червня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  



що до Дем’янчук М.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Шісті Маріани Георгіївни,  початок перевірки  

14 червня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Шісті М.Г. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Осипенка Сергія Володимировича,  початок перевірки  

21 червня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Осипенка С.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Тимчура Вадима Миколайовича,  початок перевірки  

10 липня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Тимчура В.М. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Утьомової Галина Гаврилівни, початок перевірки 16 липня 

2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Утьомової Г.Г. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Грачової Світлани Володимирівни, початок перевірки  

17 липня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Грачової С.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Пророк Ірини Геннадіївни, Кузькової Світлани 

Василівни, Татарова Юрія Анатолійовича, Спільника Андрія 

Вікторовича початок перевірки 17 липня 2018 року. За результатами 

проведеної перевірки встановлено, що до Пророк І.Г., Кузькової С.В., 

Татарова Ю.А., Спільника А.В. не застосовуються заборони, передбачені 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення 

влади”. 

 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Спільник Андрій Вікторович, початок перевірки 17 липня 



2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Спільника А.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Патлатого Петра Миколайовича, Цистан Оксани 

Анатоліївни початок перевірки 13 серпня 2018 року. За результатами 

проведеної перевірки встановлено, що до Патлатого П.М., Цистан О.А.   

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Калітуріної Ріти Василівни, Колісника Олександра 

Васильовича початок перевірки 16 серпня 2018 року. За результатами 

проведеної перевірки встановлено, що до Калітуріної Р.В., Колісника О.В.  

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Яценко Оксана Миколаївна, початок перевірки 21 серпня 

2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Яценко О.М. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Заболотній Олександр Володимирович, початок перевірки 

23 серпня 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Заболотнього О.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Полякової Тетяни Василівни, Первак Марини Василівни 

початок перевірки 16 жовтня 2018 року. За результатами проведеної 

перевірки встановлено, що до Полякової Т.В., Первак М.В.   

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Ковальової Анни Миколаївни, початок перевірки                         

01 листопада 2018 року. За результатами проведеної перевірки встановлено, 

що до Ковальової А.М. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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



Інформація про проведені перевірки відповідно до Закону України  

«Про очищення влади» 

за 2019 рік 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Андреєва Любов Василівна, Іщенко Андрія 

Володимировича початок перевірки 01 листопада 2018 року. За результатами 

проведеної перевірки встановлено, що до Андреєвої Л.В., Іщенка А.В.  

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Шевченко Наталії Сергіївни,  початок перевірки 04 лютого 

2019 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Шевченко Н.С. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Чугуй Любов Іванівни, початок перевірки 06 лютого  

2019 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Чугуй Л.І. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Калити Ірини В’ячеславівни, початок перевірки 15 лютого 

2019 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Калити І.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Безкоровайна Любов Петрівна, Тифанюка Євгена 

Сергійовича початок перевірки 15 лютого 2019 року. За результатами 

проведеної перевірки встановлено, що до Безкоровайної Л.П.,  

Тифанюка Є.П.  не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою  

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

         Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Хижняк Юлії Василівни, початок перевірки 05 червня  

2019 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Хижняк Ю.В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 



         Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Гончаренко Валентини Борисівни, Вінницького Василя 

Івановича, Басистої Катерини Вікторівни, Степаненко Тетяни Вікторівни   

початок перевірки 05 червня 2019 року. За результатами проведеної перевірки 

встановлено, що до Гончаренко В. Б., Вінницького В. І., Басистої К. В., 

Степаненко Т. В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

      Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Каневської Світлани Олександрівни, початок перевірки  

18 жовтня 2019 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Каневської С. О. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

 

 

 

 

 

Інформація про проведені перевірки відповідно до Закону України  

«Про очищення влади» 

в 2020 році 

       Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Чеголі Оксани Вікторівни, початок перевірки  

10 січня 2020 року. За результатами проведеної перевірки встановлено,  

що до Чеголі С. В. не застосовуються заборони, передбачені частинами 

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

        Проведено перевірку, передбачену законом України «Про очищення 

влади» стосовно Онуфрієнко Олени Сергіївни, Париської Людмили 

Миколаївни, початок перевірки 14 січня 2020 року. За результатами 

проведеної перевірки встановлено, що до Онуфрієнко О. С., Париської Л. М.  

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.  


