
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

 

10 вересня 2018 року  

 

Старокостянтинів   
 

№ 300/2018–р 

Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської 

міської ради «За особисту 

мужність і героїзм» 
 

 

З метою вшанування військовослужбовців військових частин: А 2502, 

А 0598, А 4009, А 3267, А 0711 та Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, сприяння поваги суспільства до захисників 

Вітчизни, розглянувши подання командира військової частини А 2502, 

полковника Булацика Є.Б., яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської 

ради 31 липня 2018 року за № 47/3255-01-37/2018 та 13 серпня 2018 року за 

№ 47/3425-01-37/2018, командира військової частини А 4009, підполковника 

Михалечка І.М., яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 

31 липня 2018 року за № 47/3252-01-37/2018, командира військової частини 

А 0598, полковника Рожкова О.М., яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

міської ради 13 серпня 2018 року за № 47/3429-01-37/2018, командира 

військової частини А 3267, підполковника Тяптіна М.В., яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 04 вересня 2018 року за № 47/3666-01-

37/2018, командира військової частини А 0711, майора Богатиря С.М., яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 06 вересня 2018 року за 

№ 47/3722-01-37/2018, військового комісара Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату, майора Медведчука В.П., яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 31 серпня 2018 року за 

№ 47/3625-01-37/2018, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про Почесну відзнаку 

Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і героїзм», 

затвердженим рішенням 51 сесії міської ради від 10 липня 2015 року № 3: 

 

1. Нагородити за самовідданість, мужність, зразкове виконання 

службового обов’язку Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської 



ради «За особисту мужність і героїзм» військовослужбовців військових частин: 

А 2502, А 4009, А 0598, А 3267, А 0711 та Старокостянтинівського об’єднаного 
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міського військового комісаріату, які брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення посвідчень відповідного 

зразка. 

 

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

посвідчення встановленого зразка провести під час урочистостей з нагоди 

Дня міста 15 вересня 2018 року. 

 

4. Командирам військових частин А 2502, А 4009, А 0598, А 3267, А 

0711 та військовому комісару Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату забезпечити присутність представлених 

до нагородження на урочистостях з нагоди Дня міста. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                               М. Мельничук 



 

 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 10 вересня 2018 року № 300/2018-р 

 

 

Список нагороджених  

 

Авдєєв  

Микола Сергійович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 4009, учасник бойових дій; 

Барильський  

Сергій Андрійович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Бедарєва  

Дарія Федорівна 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Білик  

Роман Миколайович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Білоус 

Руслан Олександрович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Білошицький  

Денис Олександрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Болкун  

Василь Іванович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Борисенко  

Володимир Олександрович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Борисов  

Михайло Олександрович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Борковський  

Ростислав Олегович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Бражніков  

Андрій Володимирович 

- старшина, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Бродський  

Олександр Олександрович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Бугай  

Олександр Володимирович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 



 

 

2 

Продовження додатка 

Васічев  

Василь Васильович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Ващенко  

Олег Феодосійович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Веселовський  

Микола Миколайович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А4009, учасник бойових 

дій; 

Веселовський  

Степан Сергійович 

- капітан медичної служби, 

військовослужбовець військової частини 

А 2502, учасник бойових дій; 

Власюк  

Юрій Олександрович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Возний  

Віталій Олександрович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Галіцький  

Володимир Ярославович 

- лейтенант, старший офіцер мобілізаційного 

відділення Старокостянтинівського ОМВК, 

учасник бойових дій; 

Ган  

Андрій Костянтинович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Гараєв  

Аріф Мусеівович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Гарієвський  

Олександр Сергійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Голюк  

Валерій Сергійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 4009, учасник бойових дій; 

Городничев  

Костянтин Валентинович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 
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Грабчак  

Олег Олександрович 

- підполковник, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Гродський  

Назар Васильович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Гусар  

Олександр Петрович 

- полковник, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Дисюк  

Денис Сергійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Дражан  

Павло Володимирович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 4009, учасник бойових 

дій; 

Дроздов  

Ігор Олегович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Жарук  

Олександр Степанович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Золотун  

Віктор Сергійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Ігнатенко  

Анатолій Михайлович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Каракаптан  

Дмитро Вадимович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Карнаух  

Володимир Володимирович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Карпов  

Вадим Олексійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Касаткін  

Сергій Олександрович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Кисельков  

Віктор Сергійович 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 
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Кліменко  

Дмитро Володимирович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Колодуб  

Ігор Васильович 

сержант, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Комар  

Іван Анатолійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 4009, учасник бойових 

дій; 

Корецький  

Віктор Якович 

- підполковник, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Костюк  

Микола Миколайович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Котов  

Дмитро Володимирович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Кравчук  

Микола Анатолійович 

- молодший сержант, начальник 

електросилових пристроїв РЛС військової 

частини А 0711, учасник бойових дій; 

Кравчук  

Олександр Павлович 

- старший солдат, старший планшетист ІТВ 

військової частини А 0711, учасник бойових 

дій; 

Кравчук  

Руслан Васильович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Кривой  

Богдан Миколайович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Крижановський  

Дмитро Сергійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Куліков  

Дмитро Олександрович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Лисюк  

Дмитро Миколайович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 
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Лисюк  

Сергій Михайлович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Лошак  

Роман Іванович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Люблік  

Олександр Євгенович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Любонька 

Олександр Олександрович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Мазур  

Святослав Віталійович 

- старший сержант, начальник обслуги РЛВ 

військової частини А 0711, учасник бойових 

дій; 

Максимчук  

Михайло Валентинович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Малярчук  

Сергій Леонідович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Марчук  

Олександр Вікторович  

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Мастєров  

Євген Олександрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Мацукін  

Владислав Миколайович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А 4009, учасник бойових 

дій; 

Мельничук  

Олексій Олексійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Микитюк  

Михайло Іванович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Мирончук  

Ігор Анатолійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 
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Михайлюк  

Дмитро Олегович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Мішин  

Іван Олександрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Москалюк  

Олександр Русланович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Ніколаюк  

Юрій Іванович 

- старший солдат, механік-водій 3-го відділу 

зберігання автомобільної техніки військової 

частини А 0598, учасник бойових дій; 

Ноль  

Віталій Петрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Омельчук  

Олег Леонідович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Омельянов  

Валерій Євгенійович 

- солдат, механік цеху регламенту 

автомобільної і спеціальної техніки військової 

частини А 0598, учасник бойових дій; 

Ординат  

Олександр Валерійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Остап’юк  

Артем Олександрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Остапко  

Олексій Миколайович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Остапчук  

Сергій Олександрович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Павловський  

Максим Володимирович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 4009, учасник бойових дій; 

Пазич  

Валентин Михайлович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 



 

 

7 

Продовження додатка 

 

Парфемчук  

Руслан Миколайович 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Пасічник  

Олег Вікторович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Паюк  

Олексій Леонідович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Первак  

Віталій Васильович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Перепеличний  

Михайло Володимирович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Петін  

Іван Миколайович 

- капітан, старший офіцер відділення 

військового обліку та бронювання сержантів і 

солдатів запасу Старокостянтинівського 

ОМВК, учасник бойових дій; 

Петрук  

Олександр Олександрович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Підгорбунський  

Артем Ігорович 

- старший солдат, стрілець - зенітник ЗКВ 

військової частини А 0711, учасник бойових 

дій; 

Плахтінський  

Євген Володимирович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Подлюк  

Руслан В’ячеславович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Поліщук  

Денис Васильович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Проскурін  

Олександр Валерійович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 
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Пундик  

Володимир Олександрович 

- прапорщик, командир відділення 

інформаційно-телекомунікаційного вузла 

військової частини А 0598, учасник бойових 

дій; 

Родюк  

Євгеній Анатолійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Романюк  

Дмитро Петрович 

- солдат, механік відділення консервації 2-го 

відділу зберігання автомобільної техніки 

військової частини А 0598, учасник бойових 

дій; 

Савінов  

Олександр Олександрович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Савлюк  

Олександр Андрійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Сагадін  

Валентин Едуардович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 4009, учасник бойових 

дій; 

Сеничак  

Андрій Степанович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Сиротюк  

Андрій Юрійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Скоповський  

Леонід Пилипович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Слізінський  

Роман Володимирович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Слюсарчук  

Дмитро Миколайович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 4009, учасник бойових дій; 

Соснович  

Олександр Олександрович 

- сержант, водій 1-го відділення зберігання 

відділу зберігання автомобільного майна 
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 військової частини А 0598, учасник бойових 

дій; 

Суліменко  

Валерій Вікторович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Телендій  

Михайло Іванович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Телятник  

Андрій Анатолійович 

- старшина, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Тофан  

Юрій Григорович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Фомнюк  

Богдан Олександрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Франчук  

Дмитро Валентинович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 4009, учасник бойових дій; 

Цаларунга  

Ігор Анатолійович 

- солдат, стрілець відділення охорони 

військової частини А 0598, учасник бойових 

дій; 

Цвігун  

Дмитро Ігорович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Чаплінський  

Олександр Леонідович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Чернюк  

Віталій Анатолійович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Чумак  

Віктор Васильович 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Шарий  

Олександр Олександрович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

Шевчук  

Олексій Юрійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 
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Шмерецький  

Олег Петрович 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Шпак  

Олеся Олегівна 

- молодший лейтенант медичної служби, 

старший ординатор відділення анестезіології-

реанімації та інтенсивної терапії військової 

частини А 3267, учасник бойових дій;  

Щербатюк  

Олег Олексійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Юрків  

Олександр Андрійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Якимовський  

Михайло Миколайович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

Яковлєв  

Руслан Юрійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 4009, учасник бойових 

дій; 

Янчишин  

Микита Юрійович 

- старший солдат, дизеліст-електрик ВМЗ 

військової частини А 0711, учасник бойових 

дій; 

Яремчук  

Денис Леонідович 

- старший солдат, старший дизеліст-електрик 

ІТВ військової частини А 0711, учасник 

бойових дій; 

Ястремський  

Анатолій Іванович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А 2502, учасник бойових дій. 

 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                                   В. Янзюк 

 


