
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

29 серпня 2018 року                Старокостянтинів   № 289/2018–р 

 

Про нагородження з нагоди 45-річчя 

від дня створення військової частини 

А 0598 
 

 

З метою відзначення кращих представників особового складу військової 

частини А 0598 з нагоди 45-річчя від дня створення військової частини 

А 0598, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих представників особового складу 

військової частини А 0598 за сумлінне виконання службових обов’язків, 

зразкову військову дисципліну, високий професіоналізм та з нагоди 45-річчя 

від дня створення військової частини А 0598 згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

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

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                    М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

29 серпня 2018 року № 289/2018-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Білик 

Руслан Іванович 

- начальник складу роти забезпечення військової 

частини А 0598, прапорщик; 

Вознюк 

Наталія Володимирівна 

- технік з обліку обліково-операційного відділу 

військової частини А 0598, працівник Збройних 

Сил України; 

Єфімов 

Віталій Борисович 

- начальник складу цеху (ремонту агрегатів) 

військової частини А 0598, прапорщик; 

Жорновий 

Микола Васильович 

- інженер відділу технічного контролю військової 

частини А 0598, працівник Збройних Сил 

України; 

Катревич 

Олег Васильович 

- водій 2-го відділення зберігання 1-го відділу 

зберігання автомобільної техніки військової 

частини А 0598, працівник Збройних Сил 

України; 

Лемішко 

Ігор Федорович 

- водій 1-го відділення зберігання 1-го відділу 

зберігання автомобільної техніки військової 

частини А0598, працівник Збройних Сил 

України; 

Македонець 

Олександр Михайлович 

-старший механік дільниці (деревообробних та 

малярних робіт) цеху спеціальних робіт 

військової частини А0598, солдат; 

Малогловець 

Володимир Іванович 

- механік цеху регламенту автомобільної і 

спеціальної техніки військової частини А0598, 

працівник Збройних Сил України; 

Мехальчук 

Олексій Анатолійович 

- такелажник 2-го відділення зберігання відділу 

зберігання автомобільного майна військової 

частини А 0598, старший солдат; 
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Продовження додатка 

 

Мудрик  

Жанна В’ячеславівна 

- бухгалтер фінансово-економічної служби 

військової частини А 0598, старший солдат; 

Семічев  

Олександр Васильович 

- старший водій-радіотелефоніст 1-го пожежного 

відділення пожежного взводу військової частини 

А 0598, старший солдат; 

Собчук 

Яків Євгенович 

- електрик цеху регламенту автомобільної і 

спеціальної техніки військової частини А 0598, 

працівник Збройних Сил України; 

Степанчук 

Володимир Олексійович 

- начальник сховища 6-го відокремленого відділу 

зберігання резерву автомобільної техніки 

військової частини А 0598, сержант; 

Степанюк 

Алла Михайлівна 

- офіцер обліково-операційного відділу 

військової частини А 0598, молодший лейтенант; 

Томащук 

Оксана Вікторівна 

- оператор відділення автоматизації 

інформаційно-телекомунікаційного вузла 

військової частини А 0598, старший солдат. 

 

 

 

Керуючий справами                                       підпис                                 В. Янзюк 

 


