
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

23 серпня 2016 року  Старокостянтинів   № 314/2016-р 

 

Про нагородження Почесною відзнакою 

Старокостянтинівської міської ради «За 

особисту мужність і героїзм» 

 

З метою вшанування військовослужбовців військової частини А 3730, 

військовослужбовців військової частини А 0711, військовослужбовців військової частини 

А 0598, військовослужбовців військової частини А 4009, демобілізованих 

військовослужбовців Старокостянтинівського об’єднаного міського військового 

комісаріату, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, сприянню 

поваги суспільства до захисників Вітчизни, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положенням про Почесну відзнаку 

Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність та героїзм», що затверджено 

рішенням 51 сесії міської ради від 10.07.2015 року №3: 

 

1. Нагородити за самовідданість, мужність, зразкове виконання службового 

обов’язку Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту 

мужність і героїзм»: 

1) військовослужбовців військової частини А 3730 згідно з додатком 1; 

2) демобілізованих військовослужбовців Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату згідно з додатком 2; 

3) військовослужбовців військової частини В 2806 згідно з додатком 3; 

4) військовослужбовців військової частини А 0711 згідно з додатком 4; 

5) військовослужбовців військової частини А 0598 згідно з додатком 5; 

6) військовослужбовців військової частини А 4009 згідно з додатком 6. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Гилюк А.В.) забезпечити оформлення посвідчень відповідного зразка на підставі подань 

т.в.о. командира військової частини А 3730, підполковника Стащука О.І. від        

07.07.2016 року №350/487/1027/пс, т.в.о. військового комісара Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату, майора Міхновського В.В. від 

03.08.2016 року №2097, командира військової частини-польова пошта В 2806, полковника 

Коваленка М.М. від 16.08.2016 року №1688, т.в.о. командира військової частини А 0711, 

капітана Богатиря С.М. від 18.08.2016 року №350/486/140/302, т.в.о. командира військової 

 частини А0598, Микитюка Ю.І. від 19.08.2016 року №3528, т.в.о. командира військової 

частини А 4009, підполковника Шуляковського І.А. від 22.08.2016 року №6/497. 

3. Вручення нагрудного знаку «За особисту мужність і героїзм» та посвідчення 

встановленого зразка провести 24 серпня 2016 року в урочистій обстановці на 

урочистостях з нагоди святкування 25-ї річниці Дня незалежності України. 

 



2 

4. Т.в.о. командира військової частини А 3730, підполковнику Стащуку О.І.,      

т.в.о. військового комісара Старокостянтинівського об’єднаного міського військового 

комісаріату, майору Міхновському В.В., командиру військової частини-польова пошта     

В 2806, полковнику Коваленку М.М., т.в.о. командира військової частини А 0711, 

капітану Богатирю С.М., т.в.о. командира військової частини А 0598, підполковнику 

Микитюку Ю.І., т.в.о. командира військової частини А 4009, підполковнику 

Шуляковському І.А. забезпечити присутність військовослужбовців, представлених до 

нагородження, на урочистостях 24 серпня 2016 року з нагоди святкування 25-ї річниці Дня 

незалежності України. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                         підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 1 

до розпорядження  

міського голови  

23 серпня 2016 року №314/2016-р 

 

 

Список нагороджених  військовослужбовців військової частини А 3730 

 

Авраменко  

Олександр Сергійович 

- старший лейтенант, начальник зенітної ракетної обслуги, 

учасник бойових дій; 

Волколуп  

Дмитро Сергійович 

- капітан, начальник служби пожежної безпеки, учасник 

бойових дій; 

Загоруйко 

Олександр Олександрович 

- капітан, начальник фізичної підготовки і спорту, учасник 

бойових дій; 

Середюк 

Володимир Миколайович 

- старший лейтенант, заступник командира зенітної 

ракетної батареї, учасник бойових дій; 

Хідзяк  

Павло Миколайович 

- майор, начальник відділення технічного обслуговування і 

ремонту, учасник бойових дій. 

  

 

Керуючий справами                       підпис                                                                  В. Янзюк



Додаток 2 

до розпорядження  

міського голови  

23 серпня 2016 року №314/2016-р 

 

Список нагороджених  демобілізованих військовослужбовців 

 

Авхимович  

Олександр Семенович 
- молодший сержант, демобілізований; 

Адамчук  

Олександр Васильович 

- старший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Альбеков  

Сергій Володимирович 
- солдат, демобілізований; 

Англіковський  

Юрій Миколайович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Андрійчук  

Віктор Вікторович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Андріяш  

Олег Михайлович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Андрощук  

Сергій Терентійович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Береженний  

Юрій Володимирович 
- старшина, демобілізований, учасник бойових дій; 

Біндас  

Антон Геннадійович 
- солдат, демобілізований; 

Блінцов  

Андрій Олександрович 
- старший сержант, демобілізований; 

Богач  

Володимир Васильович 
- прапорщик, демобілізований, учасник бойових дій; 

Болкун  

Сергій Володимирович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Бондар  

Богдан Вікторович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Бондарук  

Віталій Георгійович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Бондарчук  

Василь Сергійович 
- солдат, демобілізований; 

Борщовецький  

Андрій Михайлович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Булік  

Микола Михайлович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Гавадзюк  

Олександр Васильович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Гавловський  

Олександр Станіславович 
- солдат, демобілізований; 

Гадайчук  

Федір Федорович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 
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Гайчук  

Олександр Миколайович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Ганжа  

Олег Володимирович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Герасюк  

Борис Анатолійович 
- солдат, демобілізований; 

Глощанюк  

Петро Вікторович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Голюк  

Сергій Олександрович 
- солдат, демобілізований; 

Гольц  

Євгеній Михайлович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Граділь  

Микола Миколайович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Гречко  

Сергій Анатолійович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Гринчишин  

Сергій Іванович 

- старший лейтенант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Гринюк  

Анатолій Ростиславович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Гудим  

Олександр Петрович 
- молодший сержант, демобілізований; 

Гуловський  

Денис Романович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Гуменюк  

Олег Володимирович 

- старший лейтенант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Гуменюк  

Руслан Миколайович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Гураль  

Олександр Анатолійович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Дамаскін  

Дмитро Дмитрович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Данилюк  

Валерій Васильович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Данілевський  

Віктор Михайлович  
- старший сержант, демобілізований; 

Депотапчук  

Олександр Андрійович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Дзержинський  

Віктор Валерійович 
- лейтенант, демобілізований; 

Довбуш  

Сергій Дмитрович 
- солдат, демобілізований; 

Довгалюк  

Артем Васильович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 
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Дорофєєв  

Дмитро Володимирович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Драган  

Володимир Сергійович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Драгочинський  

Іван Іванович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Дубина  

Петро Петрович 

- старший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Єременко  

Дмитро Володимирович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Жук  

Руслан Анатолійович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Журко  

Михайло Володимирович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Зданевич  

Віталій Вікторович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Земляний  

Денис Святославович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Іванов  

Віталій Петрович 

- старший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Існюк 

Віталій Петрович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Каменярський  

Михайло Васильович 
- матрос, демобілізований; 

Катревич  

Сергій Васильович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Квашулько  

Юрій Леонідович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Киреєв  

Юрій Олександрович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Клочай  

Сергій Миколайович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Клочай  

Юрій Михайлович 
- прапорщик, демобілізований, учасник бойових дій; 

Ковальчук  

Тимофій Ростиславович 
- солдат, демобілізований; 

Козачук  

Іван Дмитрович 

- старший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Козій  

Олег Миколайович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Козловський  

Віктор Олександрович  
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Козюра  

Андрій Дмитрович 
- солдат, демобілізований; 
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Коломієць  

Володимир Миколайович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Коломієць  

Олег Анатолійович 
- лейтенант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Комзел  

Олександр Ігорович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Кошик  

Сергій Володимирович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Кравчук  

Юрій Володимирович 
- старший лейтенант, демобілізований; 

Краснощок  

Віктор Пилипович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Крисько  

Руслан Володимирович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Крупка  

Олександр Васильович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Кручінін  

Ігор Леонідович 

- старший матрос, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Куцько  

Віктор Станіславович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Кучанський  

Антон Васильович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Кучанський  

Микола Васильович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Кучерук  

Віталій Анатолійович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Лавренюк  

Анатолій Якович 
- солдат, демобілізований; 

Лактіонов  

Іван Дмитрович 
- прапорщик, демобілізований, учасник бойових дій; 

Левкун  

Андрій Володимирович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Лисюк  

Микола Миколайович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Лізавчук  

Микола Петрович 

- старший лейтенант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Лісовий  

Олександр Вікторович 

- старший матрос, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Лук’янов  

Андрій Миколайович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Луцик  

Микола Борисович 
- молодший сержант, демобілізований; 

Мазеплюк  

Іван Іванович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 
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Майхер  

Юрій Миколайович 

- старший лейтенант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Манжос  

Валерій Іванович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Мармаш  

Анатолій Миколайович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Мартинюк  

Василь Васильович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Мартинюк  

Леонід Васильович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Мацюк  

Сергій Степанович 
- сержант, демобілізований; 

Мельничук  

Руслан Миколайович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Миронець  

Андрій Сергійович 
- сержант, демобілізований; 

Мирончук  

Олексій Олександрович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Миронюк  

Олег Володимирович 

- старший лейтенант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Михайлюк  

Олександр Лук’янович  

- старший прапорщик, демобілізований, учасник 

бойових дій; 

Назарук  

Микола Юрійович 
- солдат, демобілізований; 

Нечепорук  

Петро Петрович 
- солдат, демобілізований; 

Новіцький  

Ярослав Олегович 
- солдат, демобілізований; 

Осадчук  

Михайло Миколайович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Осетрін  

Тарас Володимирович 
- прапорщик, демобілізований; 

Осіпов  

Олександр Юрійович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Остапчук  

Андрій Володимирович 
- старший солдат, демобілізований; 

Осташевський  

Андрій Станіславович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Пажимський  

Ярослав Олександрович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Паляруш  

Василь Васильович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Панчук  

Олексій Володимирович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 
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Пасічник  

Віктор Анатолійович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Пирха  

Володимир Іванович 
- майор, демобілізований, учасник бойових дій; 

Підлісний  

Сергій Олександрович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Піщук  

Олександр Вікторович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Погноєвський  

Віталій Петрович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Пойдин  

Іван Іванович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Поліщук  

Борис Сергійович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Поліщук  

Віктор Миколайович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Поліщук  

Микола Анатолійович 
- старшина, демобілізований; 

Поляков  

Сергій Володимирович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Понзюк  

Віктор Юрійович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Попов  

Іван Петрович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Притульський  

Юрій Миколайович 

- старший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Радзівон  

Олег Петрович 

- старший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Римар  

Андрій Дмитрович 
- прапорщик, демобілізований, учасник бойових дій; 

Рійдун  

Михайло Андрійович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Рогальський  

Анатолій Миколайович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Романець  

Юрій Миколайович 
- солдат, демобілізований; 

Романцов  

Віталій Вікторович 
- солдат, демобілізований; 

Романюк  

Микола Васильович 
- солдат, демобілізований; 

Романюк  

Олександр Дмитрович 

- старший лейтенант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Рябинюк  

Валерій Анатолійович 
- солдат, демобілізований; 
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Савлук  

Микола Миколайович 
- лейтенант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Салайчук  

Сергій Іванович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Самойленко  

Валерій Андрійович 
- прапорщик, демобілізований, учасник бойових дій; 

Семенов  

Микола Вікторович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Сиротяга  

Олександр Євгенович 
- молодший сержант, демобілізований; 

Сікорський  

Віталій Володимирович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Слободянюк  

Сергій Іванович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Смірнов  

Сергій Віталійович 
- лейтенант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Смолін  

Микола Миколайович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Сорока  

Михайло Васильович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Списовий  

Віталій Петрович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Стаднік  

Вадим Михайлович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Степанюк  

Іван Іванович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Стецюк  

Віктор Іванович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Сторожук  

Олег Анатолійович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Сухий  

Євгеній Васильович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Тагаєв  

Володимир Зіонатович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Тимощук  

Михайло Захарович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Товстига  

Михайло Олександрович 
- солдат, демобілізований; 

Трофімов  

Віктор Володимирович 
- старший солдат, демобілізований; 

Фурман  

Дмитро Сергійович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Химич  

Сергій Іванович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 
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Чижов  

Ярослав Анатолійович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Чорноуз  

Олександр Миколайович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій; 

Чорноуз  

Сергій Миколайович 

- старшина 2 статті демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Шалатовський  

Олександр Миколайович 

- старший солдат, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Шалатовський  

Олександр Олексійович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Шахрай  

Олександр Васильович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Швалюк  

Володимир Станіславович 

- молодший сержант, демобілізований, учасник бойових 

дій; 

Шевчук   

Сергій Миколайович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Шевчук  

Анатолій Васильович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Шевчук  

Сергій Кузьмович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Шелестун  

Олександр Володимирович 
- солдат, демобілізований, учасник бойових дій; 

Шульга  

Іван Іванович 
- старший сержант, демобілізований; 

Янчук  

Віталій Іванович 
- сержант, демобілізований, учасник бойових дій. 

 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                                                           В. Янзюк 



Додаток 3 

до розпорядження  

міського голови  

23 серпня 2016 року №314/2016-р 

 

Список нагороджених  військовослужбовців військової частини-польова пошта В 2806 

 

Білоцерковець  

Анатолій Миколайович 

- майор, начальник групи радіонавігації та посадки літаків 

вузла радіотехнічного забезпечення, учасник бойових дій; 

Бурчак  

Петро Віталійович 

- прапорщик, технік групи регламенту та ремонту засобів 

наземного обладнання та планеру, учасник бойових дій; 

Гаврилюк  

Валерій Валентинович 

- майор, заступник начальника інженерно-авіаційної служби, 

учасник бойових дій; 

Горобець  

Ігор Миколайович 

- капітан, оперативний черговий - офіцер з бойового 

управління, учасник бойових дій; 

Загоруйко  

Олександр Сергійович 

- прапорщик, черговий зі зв’язку та РТЗ, учасник бойових 

дій; 

Здибель  

Олег Кирилович 

- майор, начальник пошуково-рятувальної і парашутно-

десантної служби, учасник бойових дій; 

Клачун  

Віталій Віталійович 

- прапорщик, технік групи енергетичного забезпечення, 

учасник бойових дій; 

Кондратюк  

Олександр Віталійович 

- капітан, начальник електротехнічної служби, учасник 

бойових дій; 

Котик  

Дмитро Степанович 

- прапорщик, технік групи підготовки та військового 

ремонту, учасник бойових дій; 

Кошик  

Володимир Анатолійович 

- старший лейтенант, старший технік групи енергетичного 

забезпечення, учасник бойових дій; 

Мартинюк  

Віктор Вікторович 

- старший прапорщик, командир відділення 

світлотехнічного забезпечення групи електротехнічних 

засобів вузла радіотехнічного забезпечення, учасник 

бойових дій; 

Межерицький  

Олександр Іванович 

- капітан, офіцер служби охорони державної таємниці, 

учасник бойових дій; 

Підгорбунський  

Ігор Олександрович 

- підполковник, заступник начальника штабу, учасник 

бойових дій; 

Свінціцький  

Анатолій Миколайович 

- майор, начальник відділення персоналу - заступник 

начальника штабу, учасник бойових дій; 

Степанишен 

Євген Петрович 

- старший прапорщик, технік обслуги обслуговування радіо 

електронного обладнання, учасник бойових дій; 

Шуляк  

Михайло Миколайович 

- солдат, водій - лаборант лабораторії пункту збору та 

обробки інформації, учасник бойових дій. 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                                                           В. Янзюк 



Додаток 4 

до розпорядження  

міського голови  

23 серпня 2016 року №314/2216-р 

 

Список нагороджених  військовослужбовців військової частини А 0711 

 

Андрушко  

Вадим Олександрович 
- молодший сержант, старший оператор; 

Гненний  

Володимир Павлович  

- молодший сержант, командир відділення; 

Горецький 

Руслан Анатолійович 

- солдат, водій-електрик; 

Овідько 

Віталій Юрійович 

- солдат, дизеліст-електрик; 

 

Полупан 

Віталій Вікторович 

- старший солдат, водій-електрик; 

Сосюк 

Іван Миколайович 

- молодший сержант, старший оператор; 

Шостак 

Олександр Анатолійович 

- старший солдат, начальник електростанції. 

 

 

Керуючий справами                    підпис                                                                        В. Янзюк 



Додаток 5 

до розпорядження  

міського голови  

23 серпня 2016 року №314/2016-р 

 

Список нагороджених  військовослужбовців військової частини А 0598 

 

Бабій  

Сніжана Миколаївна 

- старший солдат, бухгалтер, учасник бойових дій; 

Гаєвська  

Галина Іванівна 

- старший солдат, діловод відділу МТЗ,  учасник бойових дій; 

Гейко  

Григорій Петрович 

- старший прапорщик, технік роти, учасник бойових дій; 

Данилюк 

Ігор Юрійович 

- старший лейтенант, начальник ремонтної дільниці, учасник 

бойових дій; 

Жук  

Сергій Олександрович 

- старший солдат, майстер цеху ремонту ГМ, учасник 

бойових дій; 

Калашніков  

Олексій Анатолійович 

- солдат, майстер цеху регламенту,  учасник бойових дій; 

Костюк  

Андрій Васильович 

- прапорщик, технік відділу зберігання АТ, учасник бойових 

дій; 

Майоров  

Дмитро Миколайович 

- солдат, такелажник евакуаційного взводу, учасник бойових 

дій; 

Мельник  

Іван Олексійович 

- солдат, механік цеху регламенту, учасник бойових дій; 

Мельничук   

Дмитро Анатолійович 

- сержант, майстер цеху регламенту, учасник бойових дій; 

Пузенко  

Олексій Віталійович 

- молодший  сержант, майстер цеху регламенту, учасник 

бойових дій; 

Сорока  

Михайло Васильович 

- солдат, водій-слюсар рухомого комплексу, учасник бойових 

дій; 

Федоров  

Сергій Петрович 

- сержант, механік цеху регламенту, учасник бойових дій; 

Фурман  

Ярослав Володимирович 

- майор, начальник технічного відділу, учасник бойових дій; 

Хилобока  

Наталія Вікторівна 

- старший солдат, діловод технічного відділу, учасник 

бойових дій; 

Цішковський  

Руслан Євгенович 

- молодший сержант, механік цеху регламенту, учасник 

бойових дій; 

Шевель  

Микола Іванович 

- солдат, майстер цеху регламенту, учасник бойових дій; 

Школьник  

Анатолій Ярославович  

- майор, начальник цеху ремонту ГМ, учасник бойових дій. 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                                                              В. Янзюк 

 



Додаток 6 

до розпорядження  

міського голови  

23 серпня 2016 року №314/2016-р 

 

 

Список нагороджених  військовослужбовців військової частини А 4009 

 

Аргунов 

Сергій Вікторович 

- капітан, заступник начальника штабу з мобілізаційної 

роботи, учасник бойових дій; 

Білоножко  

В’ячеслав Володимирович 
- прапорщик, начальник апаратної, учасник бойових дій; 

Борисовець 

Петро Тарасович 
- сержант, командир відділення, учасник бойових дій; 

Бубела 

Анатолій Олександрович 
- сержант, командир відділення, учасник бойових дій; 

Валащук 

Володимир Володимирович 
- сержант, командир відділення, учасник бойових дій; 

Васильченко 

Володимир Григорович 

- майор, заступник командира дивізіону (транспортування) з 

озброєння, учасник бойових дій; 

Генералюк 

Василь Володимирович 

- прапорщик, начальник ротації – начальник відділення, 

учасник бойових дій; 

Горбатюк 

Олександр Володимирович 
- старший солдат, старший стрілець, учасник бойових дій; 

Гуменний 

Олександр Анатолійович 

- прапорщик, начальник аптеки-фельдшер, учасник бойових 

дій; 

Дахненко  

Дмитро Миколайович  
- капітан, командир технічної батареї, учасник бойових дій; 

Доценко 

Петро Анатолійович 
- старший солдат, електрик, учасник бойових дій; 

Зайшлий  

Віктор Григорович 
- старшина, начальник складу, учасник бойових дій; 

Зверев 

Юрій Юрійович 

- солдат, старший механік - акумуляторник, учасник бойових 

дій; 

Каменярський 

Артем Вікторович 

- старший лейтенант, офіцер  відділення з ВР, учасник 

бойових дій; 

Карпусь 

Михайло Михайлович 

- капітан, начальник інженерної служби, учасник бойових 

дій; 

Король  

Мирослав Петрович 
- старший солдат, стрілець, учасник бойових дій; 

Кравець  

Василь Васильович 
- прапорщик, начальник радіостанції, учасник бойових дій; 

Кравець  

Ілля Васильович 
- старший солдат, пожежний, учасник бойових дій; 

Кумища 

Артем Олегович 
- солдат, старший водій, учасник бойових дій; 
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Лепьохін 

Юрій Євгенович 

- капітан, командир батареї транспортування, учасник 

бойових дій; 

Лошак  

Василь Іванович 

- майор, командир дивізіону (транспортування), учасник 

бойових дій; 

Люблінський  

Андрій Вікторович 
- сержант, командир відділення, учасник бойових дій; 

Мазанюк  

Микола Миколайович 
- старший солдат, старший електрик, учасник бойових дій; 

Малярук  

Валентин Степанович 
- сержант, командир відділення, учасник бойових дій; 

Мельник  

Ігор Степанович 
- старший солдат, стрілець, учасник бойових дій; 

Мельник  

Сергій Петрович 
- старший солдат, такелажник, учасник бойових дій; 

Мельничук  

Андрій Миколайович 
- старший солдат, пожежний, учасник бойових дій; 

Нестеренко  

Андрій Вікторович 
- старший солдат, пожежний, учасник бойових дій; 

Олійник  

Руслан Михайлович 
- солдат, стрілець, учасник бойових дій; 

Остапчук  

Володимир Ілліч 

- прапорщик, старший спеціаліст СПЗ – начальник секретної 

частини служби захисту інформації, учасник бойових дій; 

Півторацький  

Олександр Сергійович 
- старший солдат, пожежний, учасник бойових дій; 

Поліщук  

Олег Іванович 
- солдат, водій, учасник бойових дій; 

Сафандовський 

Василь Анатолійович 
- сержант, старший водій, учасник бойових дій; 

Сергутін  

Євген Анатолійович 

- старший лейтенант, помічник командира частини з 

фінансово-економічної роботи начальник служби, учасник 

бойових дій; 

Середюк  

Петро Володимирович 
- прапорщик, начальник складу, учасник бойових дій; 

Собатюк  

Дмитро Миколайович 
- старший солдат, механік – водій, учасник бойових дій; 

Стеценко  

Олександр Миколайович 
- майор, заступник начальника штабу, учасник бойових дій; 

Толмачов 

Олександр Сергійович 
- солдат, водій, учасник бойових дій; 

Фільов  

Євген Володимирович   
- прапорщик, начальник складу, учасник бойових дій; 

Царук  

Анатолій Іванович 
- сержант, водій-машиніст екскаватора, учасник бойових дій; 
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Цимбалюк  

Віктор Володимирович 
- прапорщик, технік, учасник бойових дій; 

Цимбалюк  

Дмитро Миколайович 

- прапорщик, старший спеціаліст СПЗ служби захисту 

інформації, учасник бойових дій; 

Чернік  

Валерій Михайлович 
- майор, начальник служби РАО, учасник бойових дій; 

Шаваран  

Євген Миколайович 
- капітан, командир технічної батареї, учасник бойових дій; 

Шуляковський  

Ігор Аркадійович 

- підполковник, начальник штабу-перший заступник 

командира частини, учасник бойових дій; 

Юрчук  

Тарас Петрович 

- старший лейтенант, командир інженерного взводу, учасник 

бойових дій; 

Якимчук  

Володимир Іванович 
- старший солдат, водій, учасник бойових дій; 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                                                               В. Янзюк 

 

 


