
ВІДОМОСТІ  

про стан проходження перевірки, відповідно до Закону України “Про очищення влади” 

станом на 01.04.2018 року 

 

Назва органу перевірки 
ПІБ особи, щодо якої 

здійснювалась перевірка 

Посада на яку призначений/ 

претендує 

Результат 

проведеної перевірки 

1 2 3 4 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Тернопільській області 

БЕЗМЕНСЬКА                    

Людмила Анатоліївна 

Начальник відділу карантину 

рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

БЕЗРУКИЙ 

Євгеній Степанович 

Начальник відділу санітарно-

епідеміологічного нагляду та 

організації розслідування 

спалахів Управління державного 

нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

БОГОНІС 

Володимир Васильович 

Перший заступник начальника                                   

Головного  управління 

Держпродспоживслужби  

в Тернопільській області 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ВЕРБИЦЬКА                

Наталія Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу 

правового забезпечення 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  



ВОРОЖБИТ-БУБА                      

Людмила Василівна 

Провідний спеціаліст відділу 

контролю у сфері торгівлі, робіт 

та послуг Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ГАЙДА  

Ольга Ярославівна 

Головний спеціаліст відділу 

ринкового та метрологічного 

нагляду Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ГАНЖА                                   

Віталій Васильович 

Провідний спеціаліст відділу 

фітосанітарних заходів на 

кордоні Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ГРИГОР  

Олег Володимирович 

Головний спеціаліст - аудитор 

сектору внутрішнього аудиту 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ГРИЦІВ                                    

Віктор Романович 

Головний спеціаліст відділу 

карантину рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

 

 



ГУРСЬКИЙ  

Остап Йосифович 

Головний спеціаліст відділу 

безпеки середовища 

життєдіяльності Управління 

державного нагляду за 

дотриманням санітарного 

законодавства 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ДАНИЛЬЧУК                     

Лариса Михайлівна 

Завідувач сектору контролю за 

регульованими цінами 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ДЕМ'ЯНЧУК  

Роман Несторович  

Головний спеціаліст відділу 

безпеки середовища 

життєдіяльності Управління 

державного нагляду за 

дотриманням санітарного 

законодавства 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ДИНЯ                                          

Іван Петрович 

Провідний  спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ДИШЛЮК                                 

Борис Дмитрович 

Головний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  



ДІДЕНКО                      

Василь Степанович 

Головний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ДНІСТРЯН                  

Олександр Степанович  

Начальник Управління 

безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ДРОЗДОВСЬКИЙ  

Олександр Георгієвич 

Провідний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ДРУЧКОВСЬКА  

Марія Петрівна  

Головний спеціаліст відділу 

санітарно-епідеміологічного 

нагляду та організації 

розслідування спалахів 

Управління державного нагляду 

за дотриманням санітарного 

законодавства 

 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ІВАНОВА                                

Надія Григорівна 

Головний спеціаліст відділу 

роботи з персоналом Управління 

роботи з персоналом 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



ІВАНЮТА                                  

Борис Володимирович 

Начальник відділу правового 

забезпечення 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ІВАСЮК                               

Віктор Васильович 

Провідний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

КОЗАЧУК                          

Любов Антонівна 

Начальник відділу взаємодії із 

структурними підрозділами 

Управління роботи з персоналом 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

КОШУЛІНСЬКА                    

Софія Євгенівна 

Головний спеціаліст відділу 

контролю у сфері торгівлі, робіт 

та послуг Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

КУЛИК  

Роман Іванович 

Головний спеціаліст відділу 

фітосанітарних заходів на 

кордоні Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



КУЛЬБА  

Тетяна Ігорівна 

Начальник відділу роботи з 

персоналом Управління роботи з 

персоналом 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

 

КУРИЛЯК 

Олена Євгенівна 

 

Головний спеціаліст відділу 

контролю у сфері торгівлі, робіт 

та послуг Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ЛЕСЬКОВ                   

Олександр Романович 

Начальник відділу безпечності 

харчових продуктів Управління 

безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ЛУЧКО                                     

Богдан Романович 

Головний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

МАЙКА                                 

Роман Несторович 

Головний спеціаліст відділу 

ринкового та метрологічного 

нагляду Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



МАЙКА                                

Світлана Євгенівна 

Провідний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

МАРКІВ  

Володимир Іванович  

Начальник відділу організації 

протиепізоотичної роботи 

Управління безпечності 

харчових продуктів та 

ветеринарної медицини 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

МАРТОВИЧ                           

Олеся Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу 

прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків 

Управління фітосанітарної 

безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

 

МАТВЕЙКО                     

Антоніна Василівна  

 

Головний спеціаліст відділу 

прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків 

Управління фітосанітарної 

безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

МАТЮШЕВА                 

Світлана Петрівна 

Начальник відділу взаємодії із 

структурними підрозділами 

Управління роботи з персоналом 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



МАХНІТКО                       

Валентина Іванівна 

Провідний  спеціаліст відділу 

карантину рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

МЕЛЬНИК                       

Олександр Миколайович 

Начальник відділу контролю у 

сфері  насінництва та 

розсадництва Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ОСТАПЕНКО                           

Ірина Григорівна 

Головний спеціаліст відділу 

фітосанітарних заходів на 

кордоні Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ПАЛЮХ                                    

Ольга Михайлівна 

Начальник відділу 

фітосанітарних заходів на 

кордоні Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ПАНЬКЕВИЧ                          

Віталій Степанович 

Начальник Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



ПАСІЧНЮК                    

Володимир Васильович 

Начальник відділу контролю за 

обігом засобів захисту рослин 

Управління фітосанітарної 

безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ПІДФІГУРНА                

Оксана Степанівна 

Провідний спеціаліст відділу 

карантину рослин  Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ПІТУЛЯ                                  

Василь Теодозович 

Провідний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту  рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ПОВОРОЗНИК        

Людмила Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу 

карантину рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ПОЛЕВИЙ                               

Роман Романович 

Головний спеціаліст відділу 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



ПОХОДЖАЙ  

Олена Миколаївна 

Начальник Управління роботи з 

персоналом 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

П’ЯСЕЦЬКА                               

Ася Болеславівна 

Головний спеціаліст відділу 

карантину рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

РАБЧЕНЮК                         

Дмитро Олександрович 

Головний спеціаліст сектору 

контролю за рекламою, 

дотриманням антитютюнового 

законодавства та пробірного 

контролю Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

РУСНАК                               

Григорій Васильович 

 

Головний спеціаліст відділу 

карантину рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

САДОВА  

Олександра Василівна 

Начальника відділу економічної 

діяльності 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



СЦІБАН                                       

Віра Сафронівна 

Головний спеціаліст сектору 

контролю за регульованими 

цінами 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ             

Михайло Богданович 

Провідний спеціаліст відділ 

контролю за обігом засобів 

захисту рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ТРІНЬКА-ЯВОРСЬКА  

Тетяна Іванівна 

Начальник Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ХОЛОД 

Юрій Михайлович 

Головний спеціаліст відділу 

державного контролю  

Управління безпечності 

харчових продуктів та 

ветеринарної медицини  

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ХОМІНЕЦЬ 

Василь Петрович 

Начальник Головного  

управління 

Держпродспоживслужби  

в Тернопільській області 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



ХОМЕНЕЦЬ  

Олена Григорівна 

Провідний спеціаліст відділу 

ринкового та метрологічного 

нагляду Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ЦЯПА                              

Нінель Вікторівна 

Начальник управління 

державного нагляду за 

дотриманням санітарного 

законодавства 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ЧОРНЕНЬКИЙ                      

Петро Євгенович 

Провідний й спеціаліст відділу 

прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків 

Управління фітосанітарної 

безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ШЕВЧУК                        

Олександр Степанович 

Провідний спеціаліст відділу 

прогнозування, фітосанітарної 

діагностики та аналізу ризиків 

Управління фітосанітарної 

безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 

ЮРЦАБА                               

Ольга Степанівна 

Провідний  спеціаліст відділу 

карантину рослин Управління 

фітосанітарної безпеки 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  
 



ЯВОРСЬКА                            

Олена Михайлівна 

Провідний спеціаліст відділу 

ринкового та метрологічного 

нагляду Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ЯЦИНИК  

Василь Іванович  

Головний спеціаліст відділу 

організації протиепізоотичної 

роботи Управління безпечності 

харчових продуктів та 

ветеринарної медицини  

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ЯЩУК                                  

Наталія Володимирівна 

Головний спеціаліст сектору 

контролю за рекламою, 

дотриманням антитютюнового 

законодавства та пробірного 

контролю Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

ЯЩУК                            

Олександр Валерійович 

Провідний спеціаліст відділу 

контролю у сфері торгівлі, робіт 

та послуг Управління захисту 

споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

 

ЯЩУК                            

Сергій Михайлович 

Начальник відділу ринкового та       

метрологічного нагляду 

Управління захисту споживачів 

Не застосовуються заборони, 

передбачені частиною 

третьою і четвертою статті 1 

Закону України „Про 

очищення влади”  

 

 


