
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

07 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 305/2019–р 

 

 

Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської 

міської ради «За особисту мужність 

і героїзм» 
 

 

З метою вшанування військовослужбовців військових частин та 

Старокостянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, сприяння поваги 

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», яке 

затверджене 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 

А2502, А3267, А0598 та Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) 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 

захисника України.  

 

4. Командирам військових частин А2502, А3267, А0598 та військовому 

комісару Старокостянтинівського об’єднаного міського військового 

комісаріату забезпечити присутність представлених до нагородження на 

урочистостях з нагоди Дня захисника України 11 жовтня 2019 року. 
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5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                        М. Мельничук 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 07 жовтня 2019 року № 305/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

Бантус  

Анатолій Володимирович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Баюн 

Наталія Василівна 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Білич  

Іван Миколайович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій;  

Білійчук  

Наталія Павлівна 

- старший лейтенант медичної служби, 

начальник відділення військової частини 

А3267, учасник бойових дій; 

Бондар 

Володимир Олександрович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Бондар  

Олександр Петрович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Борисюк  

Дмитро Володимирович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Галченко 

Сергій Олексійович 

- лейтенант, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Герасімюк 

Віталій Валерійович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Гладенюк 

Сергій Вікторович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Гладишко  

Василь Васильович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Голюк 

Андрій Володимирович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Гордійчук 

Сергій Володимирович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Горєлова  

Олена Веніамінівна  

- молодший лейтенант медичної служби, 

ординатор відділення військової частини 

А3267, учасник бойових дій; 
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Продовження додатка 

 

Гороховський  

Микола Володимирович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Гуляєв  

Дмитро Олександрович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Дідик  

Вадим Михайлович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Донець  

Сергій Володимирович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Драчук  

Олександр Леонідович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Жук  

Анатолій Анатолійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Змитрович  

Сергій Борисович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Калінський  

Руслан Васильович 

- старшина, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Катревич  

Віталій Олегович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Катревич  

Юрій Миколайович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Ковальчук  

Олександр Володимирович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Козачук  

Олександр Владиславович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Кокойко  

Костянтин Миколайович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Колесников  

Микола Миколайович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 
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Продовження додатка 

 

Колос  

Олександр Анатолійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Комаровський  

Максим Сергійович 

- капітан медичної служби, заступник 

начальника військової частини А3267, 

учасник бойових дій; 

Кордис  

Богдан Вячеславович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Кравченко  

Віктор Михайлович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Куріцин  

Ігор В’ячеславович 

- старший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Лавренюк  

Сергій Сергійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Лашевич  

Віктор Васильович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Левков  

Антон Анатолійович 

- лейтенант, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Лось  

Вадим Вікторович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Майоров  

Олександр Миколайович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Малік  

Микола Васильович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Масловський  

Вадим Володимирович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Мельник  

Руслан Олександрович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Мельничук  

Юрій Володимирович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 
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Продовження додатка 

Микитенко  

Роман Васильович 

- капітан медичної служби, начальник 

відділення військової частини А3267, учасник 

бойових дій; 

Мирончук  

Володимир Віталійович  

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Михайлов  

Сергій Віталійович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Мичак  

Іван Костянтинович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Міщенко  

Валерій Миколайович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Мусат  

Юрій Васильович 

- старший лейтенант медичної служби, 

заступник начальника військової частини 

А3267, учасник бойових дій; 

Наскалов  

Дмитро Олександрович 

- молодший сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Ніколаєнко  

Ігор Петрович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Ніколайчук  

Андрій Іванович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Овчинніков  

Андрій Андрійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Охремчук  

Олексій Вікторович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Панасюк  

Олег Анатолійович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Пастух  

Віталій Леонідович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 
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Поліщук  

Геннадій Степанович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Поліщук  

Юрій Сергійович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Прилуцький  

Олександр Вікторович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Прощук  

Віталій Валерійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Пшеничний  

Микола Станіславович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Рогожин  

Іван Максимович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Рухницький  

Вячеслав Анатолійович 

- майор, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Свірідецький  

Сергій Володимирович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Серветнік  

Володимир Володимирович 

- старший солдат, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Снігур  

Руслан Володимирович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Содома  

Михайло Васильович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Соломюк  

Дмитро Миколайович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Старостюк  

Ігор Олександрович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових 

дій; 

Столяр  

Юрій Михайлович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 
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Хоменко  

Олександр Сергійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Хомюк  

Ярослав Валерійович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Шевченко  

Людмила Олексіївна 

- працівник Збройних Сил України, 

військовослужбовець військової частини 

А2502, учасник бойових дій; 

Шелудько  

Сергій Вікторович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Шмалагов  

Денис Анатолійович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А0598, учасник бойових 

дій; 

Шутюк  

Володимир Андрійович 

- підполковник, командир військової частини 

А7182 Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату; 

Юхимович  

Олександр Петрович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Якимовський  

Сергій Вікторович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Якимчук  

Олександр Віталійович 

- старшина, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

Яніцький  

Ігор Олегович 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А0598, учасник бойових дій; 

Янкевич  

Віктор Іванович 

- прапорщик, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій. 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                          В. Янзюк 


