
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_18 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____263/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня незалежності України 

 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди 30-ї річниці незалежності України кращих 

військовослужбовців Старокостянтинівського гарнізону та працівника 

Збройних Сил України за особисту мужність, виявлену в захисті державного 

суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, 

патріотизм при захисті національних інтересів Української держави і її 

європейського вибору з врученням цінного подарунка кожному згідно з 

додатком 1. 

 

2. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради з нагоди 30-ї річниці незалежності України активним борцям за 

незалежність України, які зробили значний внесок у здобуття незалежності 

України, розбудову держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності, 

за активну участь у подіях Помаранчевої Революції та Революції Гідності, 

патріотизм та мужність при захисті демократичних цінностей, національних 

інтересів Української держави і її європейського вибору, вагомі заслуги у 

громадській діяльності та активну життєву позицію з врученням цінного 

подарунка кожному згідно з додатком 2. 

 

3. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради з нагоди 30-ї річниці незалежності України особам з інвалідністю 

внаслідок поранення, одержаного під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції за особисту мужність, виявлену у захисті 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, патріотизм та 
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мужність при захисті демократичних цінностей, національних інтересів 

Української держави і її європейського вибору з врученням цінного подарунка 

кожному згідно з додатком 3. 

 

4. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради з нагоди 30-ї річниці незалежності України батькам загиблих (померлих) 

учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, за велике 

материнське серце та палку батьківську любов, за виховання справжніх 

патріотів і достойних воїнів, мужніх героїв, які ціною власного життя 

захистили державний суверенітет та територіальну цілісність України з 

врученням цінного подарунка кожному згідно з додатком 4. 

 

5. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради  

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот та подяк відповідного 

зразка. 

 

6. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) відобразити в обліку видачі подарунків. 

 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

18 серпня 2021 року № 263/20212-р 

 

 

Список нагороджених 

 

 

ГРИЦЮК  

Андрій Васильович 

 

- старший лейтенант резерву; 

 

ЖЕЛЕЗНЯК 

Сергій Федорович 

- начальник радіолокаційного відділення 

військової частини А0711, капітан; 

 

ЗАГОРУЙКО 

Олександр Сергійович 

- черговий по зв’язку та радіотехнічному 

забезпеченню польотів батальйону зв’язку 

та радіотехнічного забезпечення військової 

частини А2502, прапорщик; 

 

ІЛЬЇНСЬКИЙ 

Сергій Сергійович 

- начальник автомобільної служби 

технічної частини військової частини 

А4009, майор; 

 

ЛІЗАВЧУК 

Микола Петрович 

 

- старший лейтенант резерву; 

 

ЛУКАШЕВИЧ 

Володимир Олександрович 

- головний старшина технічної роти 

батальйону аеродромно- технічного 

забезпечення військової частини А2502, 

старший сержант; 

 

ПОЛІЩУК 

Геннадій Степанович 

- механік-водій 1-го відділу зберігання 

автомобільної техніки військової частини 

А0598, старший солдат; 

 

СТОРОЖУК 

Олександр Анатолійович 

 

- солдат запасу; 

ТЕРЕЩУК 

Ганна Іванівна 

- молодша медична сестра хірургічного 

відділення з палатами гнійної хірургії 

військової частини А3267, працівник 

Збройних Сил України; 

 

ФУРМАН 

Дмитро Сергійович 

- старший водій взводу матеріально-

технічного забезпечення військової  
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Продовження додатка 1 

 частини А0449, молодший сержант; 

 

ХОМЯК 

Юрій Олександрович 

 

- матрос запасу; 

ШАГАНЕЦЬ 

Василь Іванович 

 

- старший солдат запасу; 

ЯКИМ 

Михайло Михайлович 

- оператор екіпажу безпілотного 

літального апарату ланки безпілотних 

літальних апаратів військової частини 

А0449, старший лейтенант. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради    підпис     Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

18 серпня 2021 року № 263/20212-р 

 

Список нагороджених 

 

БОНДАРЧУК Тетяна Володимирівна; 

 

ГНАТЮК Микола Григорович; 

 

ГОРДІЄНКО Василь Степанович; 

 

ПОЛІЩУК Микола Миколайович; 

 

СТАСЮК Галина Євгенівна;  

 

ТИМОЩУК Сергій Миколайович. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

18 серпня 2021 року № 263/20212-р 

 

 

Список нагороджених 

 

 

ГРИНЧУК Володимир Васильович; 

 

ДРОВ’ЯНІКОВ Руслан Вікторович; 

 

КАЗМІРЧУК Андрій Васильович; 

 

ПАНЧУК Ярослав Володимирович; 

 

ФОЛЬВАРКОВ Денис Русланович; 

 

ЩЕРБАКОВ Юрій Валерійович. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток 4 

до розпорядження міського голови 

18 серпня 2021 року № 263/20212-р 

 

 

Список нагороджених 

 

БІЛИКИ Віктор Єфремович і Галина Андріївна; 

 

ВІГЕЛЬ Валерій Федорович і Світлана Миколаївна; 

 

ЗАГОРУЙКО Валентина Михайлівна; 

 

КУХАРЧУКИ Віктор Федорович і Лідія Володимирівна; 

 

МАНДИБУРИ Олександр Іванович і Інна Анатоліївна; 

 

ОБУХІВСЬКІ Василь Васильович і Людмила Павлівна; 

 

ПОГОНЧУК Віктор Семенович; 

 

ПОЛІЩУК Марія Зіновіївна; 

 

РОКІЦЬКІ Дмитро Іванович і Галина Володимирівна; 

 

САЛІПИ Дмитро Григорович і Галина Володимирівна; 

 

ЯРОЦЬКА Валентина Михайлівна. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради             підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


