
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про нагородження Почесною відзнакою 

Старокостянтинівської міської ради «За 

особисту мужність і героїзм» 

 

 

З метою вшанування військовослужбовців військової частни А 0711, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, сприянню поваги суспільства до 

захистників Вітчизни, керуючись ст. 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 

10.07.2015 року №3: 

 

1. Нагородити за самовідданість, мужність, зразкове виконання службового 

обов’язку Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту 

мужність і героїзм» військовослужбовців військової частини А 0711, які брали участь в 

антитерористичній операції, згідно з додатком. 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради       

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

подання т.в.о. командира військової частини А 0711, капітана Богатиря С.М. від 

28.04.2016 року №350/486/140/124. 

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

встановленого зразка провести 09 травня 2016 року в урочистій обстановці під час 

мітингу з нагоди відзначення 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі. 

4. Т.в.о. командиру військової частини А 0711, капітану Богатирю С.М. забезпечити 

присутність особового складу військової частини А 0711, представлених до 

нагородження, на урочистостях 09 травня 2016 року з нагоди відзначення 71-ї річниці 

Дня Перемоги над нацизмом у Європі. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                   підпис                                                 М. Мельничук 

 

28 квітня 2016 року  Старокостянтинів   №154/2016-р 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

28 квітня 2016 року № 154/2016-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Артерчук 

Олександр Валерійович  

- головний сержант військової частини А 0711, старший 

прапорщик, учасник бойових дій в зоні АТО; 

Бондар  

Роман Анатолійович  

- начальник радіолокаційної станції військової частини        

А 0711, молодший лейтенант, учасник бойових дій в зоні 

АТО; 

Жуйчук  

Володимир Миколайович 

- начальник електросилових пристроїв військової частини    

А 0711, молодший сержант, учасник бойових дій в зоні 

АТО; 

Захаров 

Андрій Євгенович 

- старший оператор військової частини А 0711, молодший 

сержант, учасник бойових дій в зоні АТО; 

Ковзун 

Віталій Вікторович 

- начальник зміни військової частини А 0711, старший 

лейтенант, учасник бойових дій в зоні АТО; 

Лазарчук  

Сергій Сергійович 

- командир військової частини А 0711, майор, учасник 

бойових дій в зоні АТО; 

Лукашук  

Іван Іванович 

- командир відділення військової частини А 0711, сержант, 

учасник бойових дій в зоні АТО; 

Медведчук  

Володимир Петрович 

- заступник командира військової частини А 0711 по роботі з 

особовим складом, капітан, учасник бойових дій в зоні АТО;  

Мороз 

Олександр Володимирович 

- гранатометник військової частини А 0711, солдат, учасник 

бойових дій в зоні АТО; 

Озійчук  

Олександр Петрович 

- старший оператор військової частини А 0711, молодший 

сержант, учасник бойових дій в зоні АТО; 

Плохотнюк 

Леонід Степанович 

- водій-електрик військової частини А 0711, старший солдат, 

учасник бойових дій в зоні АТО; 

Пурик  

Сергій Миколайович 

- сержант з матеріального забезпечення військової частини 

А 0711, старшина, учасник бойових дій в зоні АТО; 

Сас 

Віктор Євгенович 

- начальник обслуги військової частини А 0711, старший 

сержант, учасник бойових дій в зоні АТО; 

Фадін  

Олександр Володимирович 

- помічник начальника командного пункту військової 

частини А 0711, молодший лейтенант, учасник бойових дій 

в зоні АТО; 

Хороший  

Олександр Володимирович 

- водій-електрик військової частини А 0711, старший солдат, 

учасник бойових дій в зоні АТО. 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                                       В. Янзюк 

 


