
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

16 вересня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 278/2019–р 

 

 

Про відзначення з нагоди святкування 

810-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова 
 

 

З метою належного забезпечення заходів з нагоди святкування 810-ї 

річниці заснування міста Старокостянтинова та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Відзначити цінними подарунками особовий склад військових частин 

А2502, А0449, А0598, А0711, А4009, А3267, Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату Хмельницької області та 

колектив 42-го Гарнізонного будинку офіцерів за вірність військовій присязі, 

зразкове виконання службових обов’язків, самовіддані дії, проявлені при 

захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, значний 

внесок у підтримання високої бойової готовності військ, активну участь 

у військово-патріотичному вихованні молоді та з нагоди святкування 810-ї 

річниці заснування міста Старокостянтинова згідно з додатком 1. 

 

2. Відзначити цінними подарунками кращі колективи підприємств, 

установ та організацій міста за плідну працю на користь територіальної 

громади Старокостянтинова, значний колективний вклад у соціально-

економічний розвиток міста, відданість справі, активну участь у громадському 

житті та з нагоди святкування 810-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова згідно з додатком 2. 

 

3. Відзначити цінними подарунками кращі колективи установ та 

організацій гуманітарної сфери міста за плідну працю, значний колективний 

внесок у примноження здобутків та слави Старокостянтинова, високий 

професіоналізм і відданість справі, активну участь у громадському житті та з 

нагоди святкування 810-ї річниці заснування міста Старокостянтинова згідно з 

додатком 3. 

 

4. Відзначити цінними подарунками волонтерів та кращих підприємців 
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міста за плідну працю на користь територіальної громади Старокостянтинова, 

ефективну співпрацю з органами місцевого самоврядування, вагомий 

особистий внесок у розвиток підприємництва, активну життєву позицію і 

благодійницьку діяльність та з нагоди святкування 810-ї річниці заснування 

міста Старокостянтинова згідно з додатком 4. 

 

5. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити вручення подарунків нагородженим. 

 

6. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                   М. Мельничук



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 16 вересня 2019 року № 278/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Особовий склад військової частини А2502 (командир військової частини 

полковник Булацик Євген Богданович); 

 

особовий склад військової частини А0449 (командир військової частини 

майор Бритов Олександр Михайлович); 

особовий склад військової частини А0598 (командир військової частини 

полковник Рожков Олег Миколайович); 

собовий склад військової частини А0711 (командир військової частини 

майор Богатир Сергій Миколайович); 

особовий склад військової частини А4009 (командир військової частини  

підполковник Богуцький Володимир Леонідович); 

особовий склад військової частини А3267 (командир військової частини 

підполковник Тяптін Микола Віталійович); 

особовий склад Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату Хмельницької області (військовий комісар 

Старокостянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату 

Хмельницької області майор Медведчук Володимир Петрович); 

 

колектив 42-го Гарнізонного будинку офіцерів (начальник 42-го 

Гарнізонного будинку офіцерів майор Петрук Олександр Олександрович). 

 

 

 

 

Керуючий справами                 підпис                                                        В. Янзюк 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 16 вересня 2019 року № 278/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

Колектив виробничого підрозділу «Старокостянтинівська дистанція 

колії» регіональної філії «Південо-західна залізниця» (начальник Довжок 

Василь Вікторович); 

 

колектив виробничого підрозділу «Старокостянтинівська колійно-

машинна станція» регіональної філії «Південо-західна залізниця» (начальник 

Кравчук Дмитро Іванович); 

 

колектив Державного підприємства «Старокостянтинівське лісове 

господарство» (директор Грачук Юрій Дмитрович); 

 

колектив Дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний 

завод» (генеральний директор Гордійчук Юрій Анатолійович); 

 

колектив комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» (директор Лактіонов Олександр Дмитрович); 

 

колектив комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» (директор Душенко Олександр Сергійович); 

 

колектив малого комунального підприємства «Міськсвітло» (начальник 

Кухар Володимир Володимирович); 

 

колектив приватного підприємства «Благобудсервіс» (директор Сампір 

Володимир Дмитрович); 

 

колектив приватного підприємства «Престиж» (директор Янковський 

Микола Іванович); 

 

колектив приватного підприємства «Рост-Центр» (директор Станкус 

Юрій Чесюсович); 

  

колектив приватного підприємства «Стройсервіс 999» (директор 

Хачатрян Армен Гензелович); 

 

колектив районного центру телекомунакацій № 151 Хмельницької філії 

публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (начальник Лужецький 

Віктор Богданович); 

 

колектив Старокостянтинівського відділення акціонерного товариства 

«Хмельницькгаз» (начальник Савченко Олег Васильович); 

 

колектив Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств 
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Продовження додатка 2 

 

(начальник Булич Володимир Євгенійови); 

 

колектив Старокостянтинівського комунального ремонтно-будівного 

шляхового підприємства (начальник Тащук Віктор Іванович); 

 

колектив Старокостянтинівського міського радіомовлення (директор-

редактор Гладун Володимир Іванович); 

 

колектив Старокостянтинівського району електричних мереж 

акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (директор Залевський 

Олексій Володимирович); 

 

колектив Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори 

(начальник Денега Олександр Володимирович); 

 

колектив Старокостянтинівської міської спілки пасажирських 

перевізників (виконувач обов’язків голови Кондратюк Ігор Борисович); 

 

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-

моторсервіс» (директор Стасюк Володимир Михайлович); 

 

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа газ» 

(директор Скоп Віталій Георгійович); 

 

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер 

Україна» (генеральний директор Тимощенко Віталій Васильович); 

  

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Верват Україна 

ЛТД» (директор Цісарук Олег Володимирович); 

  

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегатекс 

Індастріал» (директор Колєсніков Андрій Анатолійович); 

 

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліт ЦМ» 

(директор Москаленко Ігор Олександрович); 

 

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети 

«Наше місто» (директор Сапчук Ірина В’ячеславівна); 

 

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівський олійно-екстракційний завод» (директор Капустян 

Григорій Васильович); 

  

колектив Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівцукор» (генеральний директор Співак Олександр 

Михайлович); 

 



3 

 

Продовження додатка 2 

 

колектив філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» 

акціонерного товариства «Українська залізниця» (виконувач обов’язків 

директора Помоз Андрій Валентинович); 

 

колектив філії Старокостянтинівський «Райавтодор» державного 

підприємства «Хмельницький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України» (начальник Лисько Микола Іванович); 

  

колектив Центру продажу та обслуговування № 1 невідокремленого 

структурного підрозділу приватного акціонерного товариства «Дата груп» 

(інженер Ізотов Сергій Юрійович). 

  

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                    В. Янзюк 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від 16 вересня 2019 року № 278/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

Колектив муніципального духового оркестру міста Старокостянтинова 

(керівник Галайчук Юрій Олексійович); 

 

колектив Старокостянтинівського ліцею Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області імені Михайла Семеновича Рудяка (директор 

Франчук Тетяна Іванівна); 

 

колектив Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості (директор Шерстобітова Лариса Володимирівна); 

 

колектив Старокостянтинівської міськрайонної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості (директор Фесун Леся Едуардівна); 

 

колектив управління освіти виконавчого комітету міської ради 

(начальник Пасічник Анатолій Панасович); 

 

колектив Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради (директор Гусарчук Галина Андріївна). 

 

 

 

 

Керуючий справами                         підпис                                            В. Янзюк 

 

 



 

Додаток 4 

до розпорядження міського голови 

від 16 вересня 2019 року № 278/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

Андрощук 

Микола Федорович 

 - фізична особа-підприємець клубу-ресторану 

«Фонтан»; 

Антонюк 

Іван Володимирович 

 - фізична особа-підприємець ресторану «Мореман»; 

Корнійчук 

Людмила Іванівна 

 - фізична особа-підприємець ресторану «Транзит»; 

Нагнибіда 

Руслан Анатолійович 

 - фізична особа-підприємець; 

Перепелиця 

Ніна Клавдіївна 

 - фізична особа-підприємець кафе «Хортиця»; 

Соляр 

Тетяна Аркадіївна 

 - керівник приватного підприємства «Мотель 

«Фієста»; 

Ярохно 

Лідія Іванівна 

 - волонтерка, активістка ГО «Об’єднання українок 

«Яворина»»; 

Яроцька 

Валентина Михайлівна 

 - волонтерка, активістка ГО «Об’єднання українок 

«Яворина»». 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                                              В. Янзюк 
 

 

 

 

 

 

 

 


