
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

02 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 367/2019–р 

 

 

Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської 

міської ради «За особисту мужність і 

героїзм» 
 

 

З метою вшанування військовослужбовців військових частин, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, сприяння повазі 

суспільства до захисників Вітчизни, 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, 

виконавчий комітет міської ради 

 

1. Нагородити за самовідданість, мужність, зразкове виконання 

службового обов’язку Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської ради 

«За особисту мужність і героїзм» військовослужбовців військових частин 

А2502, А3267 та мобілізованих і демобілізованих згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради                           

(Анжеліка ГИЛЮК) 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 

захисника України.  

 

4. Командирам військових частин А2502, А3267 та голові правління 

Громадської організації «Учасники АТО міста Старокостянтинова» забезпечити 

присутність представлених до нагородження на урочистостях з нагоди Дня 

Збройних Сил України 06 грудня 2019 року. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                               підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 грудня 2019 року № 367/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

АНДРУЩАК 

Анатолій Валерійович 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

АНТОНЕСКО  

Володимир Олександрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

БАБІЄНКО 

Віталій Павлович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

БАРТНОВСЬКИЙ  

Володимир Леонідович  

- майор, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

БОЛДАРЕВСЬКИЙ  

Дмитро Володимирович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ВАЩУК  

В’ячеслав Анатолійович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ВОВЧЕНКО  

Володимир Миколайович  

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ВОРОНЮК  

Валерій Степанович 

 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ВУЛЬШИНСЬКИЙ  

Олег Сергійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ГЕНЕРАЛЮК  

Юрій Костянтинович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ГРИЩЕНКОВА  

Ольга Сергіївна 

- старший лейтенант медичної служби, 

військовослужбовець військової частини А3267, 

учасник бойових дій; 

 

ГРОМОВИЙ  

Сергій Володимирович  

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 
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ГРУБОЙ  

Віктор Юрійович  

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ГУМЕНЧУК  

Лілія Миколаївна  

 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ДЖЕРЯ  

Валентина Іванівна 

 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ  

Вадим Валерійович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ЖУК  

Олександр Олександрович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А3267, учасник бойових дій; 

 

ЗАСЛУЦЬКИЙ  

Володимир Володимирович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ІЛЬЧЕНКО  

Олексій Вікторович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

КОЗІЙ  

Ігор Васильович  

 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

КОРЕЦЬКИЙ  

Вячеслав Миколайович  

- старший прапорщик, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

КУЛЕШОВ  

Андрій Валерійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ЛАНЕЦЬ  

Володимир Андрійович 

 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ЛЕМЕХА  

Дмитро Юрійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ЛЕСЬКОВА  

Людмила Іванівна 

- лейтенант, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 
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ЛУКАШУК  

Віктор Андрійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

МАЇЛО  

Іван Іванович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

МАРІЙЧУК  

Ярослав Володимирович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

МЕДВЕДЧУК  

Сергій Вікторович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

МОССОРОВ  

Юрій Леонідович  

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ПИГА  

Андрій Володимирович 

 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

ПОСТУПАЛЬСЬКИЙ 

Микола Віталійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ПРИСЯЖНЮК  

Наталія Миколаївна 

- майор медичної служби, військовослужбовець 

військової частини А3267, учасник бойових дій; 

 

ПУЗИРЕЙ  

Юрій Олексійович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

РОМАНЮК  

Руслан Миколайович  

- майор, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

РОМАНЮК  

Сергій Віталійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

РЯБКОВ  

Олег Анатолійович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

САЛЬНІКОВ  

Іван Олександрович 

  

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 
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СІКАЧ  

Ярослав Іванович  

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

СМІРНОВ 

Микола Миколайович 

- старший солдат, мобілізований та 

демобілізований, будівельник ДП 

«Старокостянтинівський молочний завод», 

учасник бойових дій; 

 

СТЕПАНЮК   

Олег Романович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ТРОНЬКО  

Олександр Юрійович 

старший солдат, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ХОМЮК  

Микола Ульянович 

 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

ХРИСТИЧ  

Віктор Вікторович  

 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

ЦИРКОВ  

Дмитро Миколайович 

 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

ШЕВЧУК  

Андрій Леонідович  

 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

ШЕВЧУК  

Олександр Євгенійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ШМИРКА  

Олександр Володимирович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ШУБЕНОК  

Ігор Васильович   

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ЮЖЕКА  

Віталій Анатолійович 

- старший лейтенант медичної служби, 

військовослужбовець військової частини А3267, 

учасник бойових дій; 

 



 

 

 

 

 

ЮРЧУК  

Олег Вікторович  
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- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

ЯРМОЛЮК  

Олександр Васильович  

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ЯРОЩУК  

Вячеслав Юрійович  

- підполковник, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій. 

 

 

 

Керуючий справами                  підпис                                    Валентина ЯНЗЮК 

 

 


