
 

 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

10.09.2015           № 546 

 

 

Про забезпечення та проведення 

призову громадян 1988-1995 років 

народження на строкову військову 

службу у жовтні–листопаді 2015 року 

 

 

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указу Президента України від 17 лютого 2015 № 88/2015 «Про строки 

проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову 

військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 14.08.2015 № 799 «Про створення Київської 

міської призовної комісії з проведення чергового призову громадян України на 

строкову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 

України у жовтні–листопаді 2015 року». 

  

1. Затвердити основний склад призовної комісії Солом’янського 

району міста Києва (далі – призовна комісія), що додається. 

 

2. Затвердити резервний склад призовної комісії, що додається. 

 

3. Призовній комісії: 

 

3.1 Забезпечити призов на строкову військову службу громадян України 

чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося      

20 років і не мають права на відстрочку, та старших осіб, які не досягли 27-

річного віку і не мають право на відстрочку від призову на строкову військову 

службу, (далі – громадяни). 
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3.2. Організувати проведення призову громадян на строкову військову 

службу в період з 01 жовтня по 30 листопада 2015 року в приміщенні 

Солом’янського районного у місті Києві військового комісаріату за адресою:   

м. Київ, вул. Іскрівська, 5-А (далі – призовні дільниці). 

3.3. Довести до відома членів призовної комісії графік роботи призовної 

комісії та завчасно повідомляти членів комісії про місце та час проведення 

чергового засідання. 

 

 3.4. Запрошувати на засідання призовної комісії громадян для визначення 

їх придатності до військової служби. 

 

 3.5. Організувати під час призову роботу по доприписці громадян, які не 

пройшли своєчасно приписку до призовної дільниці. 

 

4. Затвердити графік засідань призовної комісії згідно з додатком 1. 

 

5. Для проведення медичного огляду призовників затвердити склад 

лікарів – спеціалістів (основний та резервний) згідно з додатком 2. 

 

6. Начальнику управління охорони здоров’я Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації: 

 

6.1. До 25 вересня 2015 року надати до Солом’янського районного у місті 

Києві військового комісаріату диспансерні картки призовників за формою      

Ф-25, Ф-25-ю. 

 

6.2. Організувати безкоштовне, позачергове, медичне обстеження 

громадян, які підлягають призову, за направленням військового комісаріату в  

комунальному некомерційному підприємстві «Консультаційно-діагностичний 

Центр» Солом’янського району  міста Києва (далі КНП «КДЦ» Солом’янського 

району міста Києва) філія №3. 

 

6.3. Сприяти виділенню у лікувальних закладах району необхідної 

кількості ліжко-місць для стаціонарного обстеження  призовників у лікарнях 

району та закріпити для цієї мети відповідних лікарів і забезпечити повне і 

якісне обстеження призовників у зазначений в направленні термін. 

 

7. Начальнику Солом’янського РУ ГУ МВС України в місті Києві: 

 

7.1. Забезпечити правопорядок на призовній дільниці з 01 жовтня по 30 

листопада 2015 року з 08.00 до 18.00 години, згідно графіку засідань призовної 

комісії. 
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7.2. Проводити розшук, затримання та доставку до Солом’янського 

районного у місті  Києві військового комісаріату громадян, які ухиляються від 

виконання  військового  обов’язку, протягом призову, за наданими списками за 

підписом військового комісара. 

7.3 Надати до Солом’янського районного у місті Києві військового 

комісаріату інформацію про громадян, щодо яких ведеться дізнання або 

досудове слідство, які притягались до кримінальної відповідальності, в 

подальшому, надавати вказану інформацію в семиденний строк з дня 

притягнення особи до кримінальної відповідальності або початку проведення 

дізнання чи досудового слідства. 

 

7.4. Надати до Солом’янського районного у місті Києві військового 

комісаріату списки громадян, які виїхали за межі України без погодження з 

Солом’янським районним у місті Києві військовим комісаріатом. 

 

7.5. Про результати проведеної роботи інформувати голову призовної 

комісії протягом призову до 30 листопада 2015 року. 

 

8. Керівникам підприємств, організацій, установ, навчальних закладів, які 

розташовані на території Солом’янського району міста Києва, незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності: 
 

8.1. Надати до Солом’янського районного у місті Києві військового 

комісаріату списки громадян, які працюють на підприємствах, установах, 

організаціях, або навчаються в навчальних закладах району і підлягають 

призову на строкову військову службу згідно з даними військового обліку. 

 

8.2. Забезпечити явку в Солом’янський районний у місті Києві військовий 

комісаріат громадян, що працюють на підприємствах, установах, організаціях, 

навчаються в навчальних закладах, які розташовані в Солом’янському районі, 

та підлягають призову для проходження строкової військової служби за 

викликом. 

 

8.3. Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками, діти яких 

підлягають призову. 

 
 

 
 

9. Директору комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»: 

 

9.1. Призначити відповідального за оповіщення призовників, які 

проживають в будинках, балансоутримувачем яких є комунальне підприємство 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району 

м. Києва».  
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9.2. Інформацію щодо призовників, які не були оповіщенні про призов на 

строкову військову службу подавати до Солом’янського районного у місті  

Києві військового комісаріату в термін до 01 жовтня 2015 року та в 

подальшому під час чергового призову до 30 листопада 2015 року. 

9.3. В тижневий термін інформувати Солом’янський районний у місті 

Києві військовий комісаріат про зміну місця реєстрації громадян, які 

підлягають призову, в тому числі, які відселені з будинків, що підлягають 

капітальному ремонту. 

 
 

10. Просити голову Солом’янського районного суду міста Києва: 

 

10.1. Надавати до Солом’янського районного у місті Києві військового 

комісаріату копії вироків щодо призовників, які набрали законної сили. 

 

10.2. Надавати наявну інформацію щодо прийнятих судом рішень про 

виселення призовників з жилих приміщень. 

 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови, заступника голови Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації та військового комісара Солом’янського районного у 

місті Києві військового комісаріату. 

 

 

 

 

 

Голова           М. Шкуро 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

10.09.2015 № 546 

 

 

 

Основний склад 

призовної комісії Солом’янського району міста Києва 

 

Максимова  

Олена Ігорівна 

- заступник голови Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, голова 

комісії 

 

Асанов  

Сергій Леонідович 

- військовий комісар Солом’янського 

районного у місті Києві військового 

комісаріату, заступник голови комісії 

 

Сіренко 

Олена Леонтіївна 

- заступник начальника управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Южека  

Анатолій Степанович 

- заступник начальника Солом’янського РУ 

ГУ МВС України у місті  Києві (за згодою) 

Івченко  

Ольга Олександрівна 

- лікар-терапевт КДЦ КНП Солом’янського 

району, філія № 2, старший лікар-організатор 

(за згодою) 

 

Чепіного 

Дар’я Юріївна 

- психолог спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 166 Солом’янського району міста 

Києва (за згодою) 

 

Осипенко  

Олег Васильович 

- голова Солом’янської районної організації  

Товариства Сприяння Оборони України (за 

згодою) 

 

Яблонська 

Наталія Вікторівна 

- медична сестра КДЦ КНП Солом’янського 

району, філія № 2, секретар призовної комісії 

(за згодою) 

 

 

Виконуючий обов’язки  

керівника апарату 

 

 

 

                                                            В. Матюхін 



6 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

10.09.2015 № 546 

 

 

 

Резервний склад 

призовної комісії Солом’янського району міста Києва 

 

Бялковський  

Володимир Вікторович 

- перший заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

голова комісії 

 

Майборода 

Олександр Леонідович 

- заступник військового комісара  

Солом’янського районного у місті Києві 

військового комісаріату, заступник голови 

комісії 

 

Кухарева 

Наталія Іванівна 

- заступник начальника управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Шикалюк  

Юрій Васильович  

- заступник начальника відділу кримінальної 

міліції у справах неповнолітніх Солом’янського 

РУ ГУ МВС України у місті  Києві (за згодою) 

 

Корницький 

Андрій Леонідович  

- лікар-хірург КДЦ КНП Солом’янського 

району, філія № 2, старший лікар-організатор 

(за згодою) 

Муляр 

Людмила Петрівна 

- психолог спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 64 Солом’янського району міста 

Києва (за згодою) 

 

Хохоля  

Кристина Володимирівна 

- медична сестра КДЦ КНП Солом’янського 

району, філія № 2, секретар призовної комісії 

(за згодою) 

 

 

Виконуючий обов’язки  

керівника апарату 

 

 

 

                                                              В. Матюхін 
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Додаток 1 

до розпорядження Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

       10.09.2015 № 546 

 

 

 

Графік 

засідань призовної комісії Солом’янського району міста Києва 

  

Місяць Дата/кількість призовників Примітка 

жовтень 01.10/50 чол.; 02.10/50 чол.; 05.10/50 чол.;  06.10/50 

чол.; 07.10/50 чол.; 08.10/50 чол.; 09.10/50 чол.; 

12.10/50 чол.; 13.10/50 чол.; 14.10/50 чол.; 15.10/50 

чол.; 16.10/50 чол.; 19.10/50 чол.; 20.10/50 чол.; 

21.10/50 чол.; 22.10/50 чол.; 23.10/50 чол.; 26.10/50 

чол.; 27.10/50 чол.; 28.10/50 чол.; 29.10/50 чол.;  

30.10/50 чол. 

 

листопад 02.11/50 чол.; 03.11/50 чол.; 04.11/50 чол.; 05.11/50 

чол.; 06.11/50 чол.; 09.11/50 чол.; 10.11/50 чол.; 

11.11/50 чол.;12.11/50 чол.; 13.11/50 чол.; 16.11/50 

чол.; 17.11/50 чол.; 18.11/50 чол.; 19.11/50 чол.; 

20.11/50 чол.; 23.11/50 чол.; 24.11/50 чол.; 25.11/50 

чол.; 26.11/50 чол.; 27.11/50 чол.; 30.11/50 чол. 

 

ВСЬОГО:  43 засідання  

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

керівника апарату 

 

                                         В. Матюхін 
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Додаток 2 

до розпорядження Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

       10.09.2015 № 546 

 

 

 
 

С  К  Л  А  Д 

лікарів-спеціалістів, які залучаються 

для медичного огляду призовників 

 

Спеціальність Основний склад Резервний склад 

Старший лікар – 

організатор,  

член районної призовної 

комісії 

Івченко 

Ольга Олександрівна 

КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Лі Сергій 

Сергійович  

КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Отоларинголог 
Лі Сергій  

Сергійович  

КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Ярошевський  

Анатолій 

Миколайович  

Філія №3 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Невропатолог Івченко 

Ольга Олександрівна 

КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Сівкевич  

Сергій 

Миколайович  

Філія №2 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Дерматолог Боровська  

Наталія Миколаївна 

Шкірно-

венерологічний 

диспансер №4 

Солом’янського 

району 

Згідно з наказом та 

графіком 

управління охорони 

здоров’я 

Солом’янського 

району міста Києва 

Терапевт Ченчик 

Ольга Никифорівна 

Філія №2 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Сльота 

Ірина Миколаївна 

Філія №3 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 
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Офтальмолог Згідно з наказом та 

графіком управління 

охорони здоров’я 

Солом’янського 

району міста Києва 

Арестович  

Інна Анатоліївна 

Філія №3 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Психіатр П’ятковська Тетяна 

Андріївна 

Психоневрологічний 

диспансер №5 

Солом’янського 

району 

Згідно з наказом та 

графіком 

управління охорони 

здоров’я 

Солом’янського 

району міста Києва 

Стоматолог Гончар  

Лариса   Віліславівна 

Філія №2 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Клименко 

Людмила Іванівна 

Філія №2 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Хірург Корницький 

Андрій Леонідович 

Філія №2 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

Сафонова  

Віра Дем’янівна 

Філія №2 КДЦ КНП 

Солом’янського 

району 

 

 
Виконуючий обов’язки  

керівника апарату 

 

                                         В. Матюхін 

 
 

 

 


