
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 26 липня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____245/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження Почесною відзнакою 

Старокостянтинівської міської ради              

«За особисту мужність і героїзм» 

 

 

З метою вшанування військовослужбовців військових частин А 4009,                    

А 0598, А 0449, А 3267, А 0711, А 2502, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, сприяння повазі суспільства до захисників 

Вітчизни, відповідно до розпорядження міського голови від 19 липня 2021 року 

№ 318/2021-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису Володимиру БОГАЧУКУ», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положенням про Почесну відзнаку Старокостянтинівської міської 

ради «За особисту мужність і героїзм», що затверджено 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 4009, А 0598, А 0449, А 3267, А 0711, А 2502 згідно з додатком. 
 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Анжеліці ГИЛЮК) забезпечити оформлення посвідчень відповідного 

зразка на підставі подань. 
 

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

посвідчення встановленого зразка провести під час урочистостей з нагоди Дня 

Незалежності України.  
 

4. Командирам військових частин А 4009, А 0598, А 0449, А 3267,                  

А 0711, А 2502 забезпечити присутність представлених до нагородження на 

урочистостях з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня 2021 року. 
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів Старокостянтинівської міської ради        підпис    Володимир БОГАЧУК 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

26 липня 2021 року № 245/2021-р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

АМЕЛЬЧЕНКО 

Володимир Юрійович 

- сержант, головний сержант-командир 

відділення інженерно-аеродромного взводу 

аеродромно-експлуатаційної роти технічної роти 

батальйону аеродромно-технічного забезпечення 

військової частини А 2502, учасник бойових дій; 

 

АНТОНИШИН 

Ярослав Анатолійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 0711, учасник бойових дій;  

 

БЕНЗЮК 

Андрій Миколайович 

- старший прапорщик, командир відділення 

пожежної роти військової частини А 4009, 

учасник бойових дій; 

 

БІЛИК 

Ігор Олександрович 

- сержант, начальник відділення засекреченого 

зв’язку роти зв’язку та радіотехнічного 

забезпечення батальйону зв’язку та 

радіотехнічного забезпечення  військової частини 

А 2502, учасник бойових дій; 

 

БРОВЧУК  

Сергій Михайлович 

- прапорщик, технік групи підготовки та 

регламенту висотного обладнання та 

спеціального спорядження військової частини                

А 2502, учасник бойових дій; 

 

БУШКЕВИЧ 

Олександр Васильович 

- сержант, головний сержант-командир 

відділення технічного взводу технічної роти 

технічної роти батальйону аеродромно-

технічного забезпечення  військової частини                 

А 2502, учасник бойових дій; 

 

ВЄТРОВА  

Наталія Валеріївна 

- молодший сержант, медична сестра 

приймального відділення військової частини                  

А 3267, учасник бойових дій; 
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Продовження додатка 

 

ВОЛЯНЮК 

Оксана Миколаївна 

- старший солдат, механік радіомаркерного 

пункту роти зв’язку та радіотехнічного 

забезпечення батальйону зв’язку та 

радіотехнічного забезпечення  військової частини 

А 2502, учасник бойових дій; 

 

ДАВЛАТОВ 

Файзул Хабібуллович 

- старший лейтенант, інженер групи регламенту 

та ремонту авіаційного озброєння військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

 

ДАНИЛЮК 

В'ячеслав Сергійович  

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А 0449, учасник бойових дій; 

 

ДЕМЧУК  

Ольга Василівна 

- молодший сержант, медична сестра 

терапевтичного відділення (з палатами для 

неврологічних хворих) військової частини                   

А 3267, учасник бойових дій; 

 

ЗАРИЦЬКИЙ  

Віталій Петрович 

-  старший солдат, старший водій технічного 

взводу технічної роти батальйону аеродромно-

технічного забезпечення  військової частини                    

А 2502, учасник бойових дій; 

 

ЗДИХАЛЬСЬКА  

Оксана Василівна 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 0711, учасник бойових дій; 

 

ЗДИХАЛЬСЬКИЙ 

Віталій Юрійович 

- сержант, сержант з матеріального 

забезпечення технічної роти батальйону 

аеродромно-технічного забезпечення  військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

 

ІВАНЮК  

Вадим Миколайович  

- прапорщик військовослужбовець військової 

частини А 0449, учасник бойових дій; 

 

КИСЛИЙ 

Юрій Дмитрович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А 0449, учасник бойових дій; 
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Продовження додатка 

КОБЕЛЬ 

Олександр Володимирович 

- старший сержант, водій господарчого 

відділення військової частини А 3267, учасник 

бойових дій; 

 

КОЗЛЯНСЬКИЙ 

ПавлоМиколайович  

- старший лейтенант військовослужбовець 

військової частини А 0449, учасник бойових 

дій; 

 

КОЛЄСНІК  

Віталій Олексійович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А 0711, учасник бойових 

дій; 

 

КОРДІС  

В’ячеслав Володимирович 

- прапорщик, командир відділення взводу 

забезпечення роти забезпечення  військової 

частини А 4009, учасник бойових дій; 

 

КОРЕЦЬКА 

Олена Валеріївна 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А 0711, учасник бойових 

дій; 

 

КОРОТЧУК  

Андрій Васильович 

- старший лейтенант, технік групи 

регламенту та ремонту радіоелектронного 

обладнання військової частини А 2502,  

учасник бойових дій; 

 

КРАВЧУК  

Оксана Іванівна 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А 0711, учасник бойових 

дій; 

 

КУЗНЄЦОВ  

Микола Володимирович 

- старший лейтенант, старший технік групи 

підготовки та регламенту гальмових 

парашутних систем військової частини                   

А 2502, учасник бойових дій; 

 

ЛУКАШЕВИЧ  

Володимир Олександрович 

- старший сержант, головний сержант 

технічної роти батальйону аеродромно-

технічного забезпечення військової частини  

А 2502, учасник бойових дій; 
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Продовження додатка 

ЛЯШКО  

Андрій Борисович 

- прапорщик, головний старшина 

батальйону аеродромно-технічного 

забезпечення військової частини А 2502, 

учасник бойових дій; 

 

МАНДИБУРА  

Віктор Миколайович 

- підполковник, командир батальйону 

аеродромно-технічного забезпечення 

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

 

МАРКОВ  

Сергій Володимирович 

- старший лейтенант, старший технік групи 

регламенту та ремонту засобів 

радіоелектронної боротьби військової частини 

А 2502, учасник бойових дій; 

 

МАРТИНЮК  

Богдан Анатолійович   

- старший лейтенант, старший авіаційний 

технік групи регламенту та ремонту 

авіаційних двигунів військової частини                  

А 2502, учасник бойових дій; 

 

МАТВІЄНКО 

Юрій Юрійович   

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А 0449, учасник бойових 

дій; 

 

МАЦІДОН  

Володимир Володимирович 

- прапорщик, начальник обслуги 

аеродромних гальмівних установок 

батальйону аеродромно-технічного 

забезпечення військової частини А 2502, 

учасник бойових дій; 

 

МЕЛЬНИК   

Михайло Миколайович 

- старший солдат, старший водій 

господарчого відділення військової частини    

А 3267, учасник бойових дій; 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО  

Віктор Володимирович 

- старший солдат, водій-заправник 

технічного взводу технічної роти батальйону 

аеродромно-технічного забезпечення  

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 
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МЕЛЬНИЧУК  

Едуард Михайлович 

- старший солдат, водій-електрик роти 

зв’язку та радіотехнічного забезпечення 

батальйону зв’язку та радіотехнічного 

забезпечення військової частини А 2502, 

учасник бойових дій; 

 

ОПРЯ 

Костянтин Васильович                 

- капітан, командир аеродромно-

експлуатаційної роти батальйону аеродромно-

технічного забезпечення військової частини   

А 2502,  учасник бойових дій; 

 

ПАВЛОВСЬКИЙ 

Сергій Віталійович  

- старший лейтенант, військовослужбовець,  

військової частини А 0449, учасник бойових 

дій; 

 

ПІНЧУК 

Едуард Євгенович 

   

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А 0449, учасник бойових 

дій; 

 

ПОЛІЩУК  

Василь Григорович 

- прапорщик, технік лабораторії пункту 

збору та обробки інформації центру обробки 

розвідувальної інформації військової частини 

А 2502,  учасник бойових дій; 

 

РЕПЮК  

Олександр Євгенович 

- старший солдат, механік-водій відділу 

зберігання автомобільної техніки військової 

частини А 0598,  учасник бойових дій; 

 

РОМАНЮК 

Руслан Юрійович 

- старший солдат, водій-заправник 

технічного взводу технічної роти батальйону 

аеродромно-технічного забезпечення  

військової частини А 2502, учасник бойових 

дій; 

  

СЕВЕРНЮК  

Сергій Володимирович 

- старший сержант, начальник зміни групи 

газозабезпечення батальйону аеродромно-

технічного забезпечення  військової частини 

А 2502,  учасник бойових дій; 
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Продовження додатка 

СЕЛЯНСЬКИЙ  

Олег Анатолійович 

- капітан, начальник групи підготовки та 

регламенту тренажерів військової частини              

А 2502, учасник бойових дій; 

 

СИЗИЙ  

Дмитро Віталійович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової  частини А 0449, учасник бойових 

дій; 

 

СІРЕНКО  

Едуард Олександрович 

- старший лейтенант, інженер групи 

регламенту та ремонту авіаційного 

обладнання військової частини А 2502, 

учасник бойових дій; 

 

ФРАНЧУК 

Віктор Миколайович  

- старший солдат військовослужбовець 

військової частини А 0449, учасник бойових 

дій; 

 

ХВАЛЬКО 

Сергій Степанович 

- підполковник, військовослужбовець 

військової частини А 0449, учасник бойових 

дій; 

 

ХИЛОБОКИЙ  

Віктор Олександрович 

- капітан, заступник начальника відділу 

зберігання автомобільного майна військової 

частини А 0598, учасник бойових дій; 

 

ЧЕРНИШ  

Василь Петрович 

- капітан, інженер групи підготовки та 

регламенту контрольно-записувальної 

апаратури та обробки інформації військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

 

ЧЕРНІКОВ 

Руслан Олегович 

- старший лейтенант, начальник лабораторії 

пункту збору та обробки інформації центру 

обробки розвідувальної інформації військової 

частини А 2502, учасник бойових дій; 

 

ШЕВЧУК  

Сергій Вікторович 

- старший солдат, водій цеху регламенту 

автомобільної і спеціальної техніки військової 

частини А 0598,  учасник бойових дій; 
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Продовження додатка 

ШМАТЛАЙ  

Руслан Олегович 

- старший сержант, начальник відділення 

відділу зберігання автомобільної техніки 

військової частини А 0598, учасник бойових 

дій; 

 

ЩЕРБАКОВА  

Олена Олександрівна 

- старший солдат, механік - телефоніст 

телефонного відділення інформаційно - 

телекомунікаційного вузла військової частини 

А 0598, учасник бойових дій; 

 

ЯВОРСЬКИЙ  

Владислав Олександрович 

- лейтенант, начальник системи 

радіотехнічної системи ближньої навігації 

роти зв’язку та радіотехнічного забезпечення 

батальйону зв’язку та радіотехнічного 

забезпечення військової частини А 2502, 

учасник бойових дій; 

 

ЯНКОВСЬКА  

Ірина Миколаївна 

- старший солдат, відповідальний 

виконавець обліково-операційного відділу 

військової частини А 0598, учасник бойових 

дій; 

 

ЯНКОВСЬКИЙ  

Максим Миколайович 

- старший солдат, водій механік лабораторії 

пункту збору та обробки інформації центру 

обробки розвідувальної інформації військової 

частини А 2502, учасник бойових дій. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради         підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 
 


