
yKPAiHA

КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАИОННА ДЕРХtАВFIА ЛДМIШ С ТРАЦIЯ

р озп орядяtЕння

{Itrlo наzороdлrcення

За особисту муяiнiсть, героiзлл, сап,tовiдданiс,гь та патрiотизм проявленi у
боротьбi за вiльну, неза-]ежну та суЕеренну УкраТну та з нагоди 75-рiччя
СТВорення УкраТнськоТ пOвстаLIськоТ apMiT та lня захисника Украiни оголосити
Подяку районноТ державноТ адмiнiстрацii:

1. Ветеранам УкраiнськrэТ повстанськоТ apMiT згiдно додатку NЬ l .

2, Членам спiлки полiтв'язнiв i ]эеilресованих Кам'янка-Бузького рuЙопу, згiдно додатку.\lч2.

З. Учасникам антитерористичноТ операцiТ згiдно додатку ЛЪЗ.

4. Вiйськовослужбовцятrr вjйськовоТ частини А462З згiднсl додатку ,\Гq4.

5. Вiйськовослужбовцям вiйськовоТ частини А|46З згiлно додаткl, ДЬ5.

6. Контроль за виконанням ня покл на керiвника апарат},

райдержадмiнiстрацiТ Л.В

Голова райдержадмiнiстра В. I. Кириличtl



Щодаток 1

до розпорядження голови
Кам' янка-Бузькоi районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ
uiд /6 q-?fl"пrл 20i7 poк,v

хо ;z*/aZ-aз/,2n j//"

CllplcoK BeTepaHiB }rкраТнсысоI повстанськоТ apMiT для вручення I[одяки З

нагfiji.и 75-рiччя cTBOpeHt{:r }'tсlэа_iнськоТ повстанськоТ apMiT та l{rтя зilхI,tсниКа

Укр;элtrи:

i'аrзнi Аi-rдрiТвнi - ветерану УкраТнськоТ повстансъкоТ

Кирилiвгri __ ве,гераrэу УкраТнськоТ повстанськоТ apMiT;

"-Анлруrчишин
apMiT;

- Бpa.Tarrr О;rьзi

ветерену YKpaTHcbKoi повстансьttо:'

- tsетерану УкраiнськоТ повстачсьтtоТ

- Войтович СофiТ.\Дико:rаrвнi -- вет,ерану УкраТнськоТ повстенськоТ apl,riT;

* Г-л.улико €вгенiТ lBaHiBHi - ветеранз, УкраТнськоi IIовстанськоТ аtrзп,riТ;

- ýацко Ользi Васуtлiвнi - ветеран}, УкраТнськоТ повстанськоТ apb,riT;

- fiобростатл.ч ВасIллю {вановичу - ветерану УкраТнськоТ повстансьlсilТ.
apMiT;

- r'lиско Василrо Олексiйtlj]ичу ветерану УкраТн*ькоТ повстанськоТ
:lprriT;

- },'[:зглiр Ганнi Сlафатiвнi *- BeTeparry УкраТнськоТ повстанськоТ apritii;

- Х,арко h4ихаiiл,ч Сr,епановлtчу
apMiT;

- }'лицькiй AHacT,ecil .Fiос,тяг;тртнiвtti

:rp м iTl

- iйрrачковськiй СтефанiТ i {eTpiBHi * ветерану УкраiнсъкоТ повстаlлськ*j'
аlэмiТ;

- fu{алiновськiй Г'анi,{i Теодорiвнi - ветерану УкраТвськсоТ повста.i.iсь"ксrТ

crpMiT; !

- Кiнчlак l\4apiТ Пав-цiвiлi - ветеран1, УкраТнсъкоi повстанськоТ арпсiТ:

- Liарю Ярославу Семеtтrэви.{у - ветерану УкраТнськоТ повстанськоТ apп,lii;

- Соllочинськомy ]Jасr.i;tто fiасlллъовлtчу ветеран}, УкраТнськоТ
i-I$BcTaHcbKoT apMir;
, Савчину Гнатr, Iвановичу - tsетерану YKpaTHcbKoi ilовстаi]съкоr'арlлiТ;

- Гтахуру IBaHy iИрrха.йrловl]li),-- ве,т,ерану УкраТнськоТ повстанськоТ apMiT;

- iJiвагуляк Гаrrнi }r.{ra:<aii_lriTr;зi - ве:герану- УкраТнськоТ пс}встансьтссТ apvriT:

- Ц{еголоватих, frzt;rpiT Ъ,'jlикслаТвнi - BeTepaHJv YKpaTHcbKol' rttэвстаliськr;i
apMiT;

Керiвчlак апаратy Л.Висо,еаЕська



,Щодаток 2

до розпорядження голови
Кап,t' янка-БузькоТ рай oHTloT

державноТ адмiнiстраuiТ
uil /З ццё,п_ц 20l7 poK.r:t"@a/tv

Список .t;tеtлiв сгliлки по;tiтв'язнiв i репресоваI{их Кап,t'янка-Бузького районч л;lя
вр},tlеIIня ilодяки з нагодtI 7S-рiч,lя створення YKpaTrtobKoi повстаitсьt оТ ap,lriT т,а

i]ня захисника УкраТни :

- Ссlлогубу Михайлу Ярославовичi- ч.]]енy Кам'ялtка-Б,чзькоТ Cl'aTlиi]i
Бра,гства ОУН-УПА;

- llанчук Ользi AHToHiBHi - члену Каьt'янка-БчзькоТ Станиiдi Брат,ст,ва OYIi-
УП,4:

- Роп,tанюку Володипtиlэу Федоровl.rч,ч - член}, Каlt'янка-Бl,зr"коТ С,гаtriтili
Ератстtза ОУН-УПА;

-h{азяр1, Тарасу Михай;lовичу - ч-rlсFty Каrut'янка-БузькоТ Станицi Братсгва
Olit {-YI i,\;

-i]]тинь MapiТ АндрiТвнi - чjrен}, Каlt'янка-БузькоТ Станl.rцi Братства OYi]-
У] IA:

- I-арасевич I'arrHi Анлlliiвнi - члену Кап,t'янка-БузьrtоТ Станрrцi Братства ОУГl-'
УПА;

- Сорочлтнськомy Генаi{iкl Вiесильовrr.ту - ч"тену Кам'-янка.-БузькоТ CTaHr.rtii

Братства ОУFI-УПА;
- I'РТ,Тttевичу Роплан}l Федорсlви,Iу - tiJIeHy спi;lки полiтв,_Езнiв i реп1"lесоtsа+ji,lх

Ka rt' янttа-Бу зького району:
- Чу-ItаевiЙ MapiT lJшrиrрiвнi - члену спiлки полir:в'язtriв i peпpt-,clli]i{}li{l;

Каrt' янка*Бузького palioH1,:

-Огiбовськiй Ганнi С,гепанiвнi - члену спiлки полiтв'язнiв i pcпpectll]a:lil\
I<. а пt' ятlка-Бузько го район,ч ;

- Гiа:lич НалiТ Фе;,хорiвlлl - чliенr, спiлки полiтв'язнiв i репресованих Капц'яtlь:а*

Б1, з ь ко г,tl par:i oH,v ;

- XoMttH Ользi Теофiлiвнi - член)," спiлки полiтв'язнiв i репресова}{их
Каlu' -янкtt-Бузького районtr;

- Чигiнь IBaHHi PoпlaHiBtti - член\, спiлкtr по"tiтв'язнiв i репресоваI]их ltar.t'яllнl*-
Бу,зi,кого району;

- l,егrко Ользi IBaHiBHi * LI.]IeFIy спi:rки полiтв'язнiв i репресованL{х Каля'я-tiк:-t-

Бузького район_ч;
- Косiковськiй НадiТ Мттхайлiвнi - члену спiлки полiтв"язiliв i репресо]]аlJiпi}i

Kalc' яriка*Бузького райоrrу;
- {.авiцькiй Вален,гинi Миколiаiвнi - qлену спi"цкlr поjIiтв'язнiв i nerrpec(llJ:fllii)i

Каj,{'.fi F] ка- Бз,зьltого району;
- ýяrсовсъкiй I'aHHi lBaHiBHi - члt:ну спi;rки полiтв'язнiв i pclrpecots"з]lt,tx

iiеl bg' ялttiа-Б,чзькrrго району :

Керiвник апарату л.височанська



,Щодаток 3

до розпорядження голови

Кадл' янка-Бузькоi районноi
державноi 4дмiнiстрацii
вiд -/З /лЙmИl 20117 року
Nо Jг 77/а_-аз ^

СписоК 1"lасникiв аIIтитерористиtIноi операцii для вруIення Подяки з нагоди

7 5 -рiччЯ створенНя УкраНськоi повстанськоi apMii та,Щня зa>(исника Украни :

- Хiмцi,Василю Миколйовичу - уIаснику антитерористичноi операцii;

- Дцику Руслану Васильовичу - учаснику антитерористичноТ операцii;

- лi.""ку 
'Ростиславу Богдановичу уIаснику антитерористичноI

операчii;
- Дмитруку Володимиру Васильовичу -
операчii;
- БлощiциЕу Володимиру Сергiйовичу -

учаснику антитерористичноi

учаснику Еlнтитерористичноi







операцii;
- Макаришину IBaHy Васильовичу
операцii;
- Висоцькому Iгорю Мюсайловичу



операчii;
- TtpyrKy Анатолiю Володимировичу - }часнику
операцii;
- Ftrоса.пю Степану ТимофiйовиЕIу у{аснику
операцii;
- Саганському ýслану Ярославовиttу - у{аснику

операцiТ;
- Долiж€лнськомуМихайлry Богдаrrовичу - уIаснику антитерористичноi

,;.

антиiерористичноi

антитерористичноi

антитерористичноi

антитерористичноi



операцii;
- По.цiтитry Вiтатliю Володимировиту -
опсра,цiТ;
- i Lимба-rriстi Миколi Вiкторовичу

учаснику антитерористичноi

у{аснику антитерористичноi



операIIii;
- Столярчуку Мар'яну МихайловиtIу

операIIii;
- учаснику антитерористичноТ



- Войтовичу Тарасу йосиповичу- учаснику антитерористичноi
операIIii;
_ Чорному Юрiю Iгоровичу _ уIаснику антитерористшIно1 операцu;

- Копилъчаку Оресry Михайловичу уIаснику антитерористичноi
операIIii;
_ Лойку Юрiю Богдановичу _ уIаснику антитерористиlIно1 операцu;

- ЯциШину АндРiю - }часнику антитерористиЕIноТ операчiТ;

- Чорному Юрiю Iгоровичу - учаснику антитерориститIноТ операчii;

- Кептанару Анатолiю Анатолiйовичу - rIаснику антитерористичноТ

операцii;
- Ко.Лу Василю Юрiйовичу - уIаснику €лнтитерористиIIноi операчii;

- Антонишину Степану Iгоровичу rIаснику антитерористичноi
операцii;
- Грунтковському Володимиру
антитерористичноi операчii;

Мирославовичу

учаснику антитерористичноi

- у{аснику анти,терористичноI

..*

учаснику антитерористшIно1

уIаснику антитерористичноi



g

учаснику



антитерористичноi

антитерористичноi

антитерористичноi

антитерористичноi

антитерористичноi

антитерористичноi
;Е

антитерористичноi 
",

антитерористичноi

операцii;
- Шерстипу Мар'яну Iллiчу - уIаснику антитерористиIIноi операцii;
- JIихоriатеру Василпо Iгоровичу учаснику €лнтит9рористичноi
операlдii;
- Суд'i Тарасу Романовичу - учаснику антитерористичноi операцii;
- Чайкiвському Васишо Степановичу - уIаснику антитерористичноi
операIдii;
- Бондаренку Володиплиру Васильовичу - учаснику
операдii;
- Серденьку Богдану Ярославовичу учаснику
опершдii;
- Мельнику Богдану Степановичу учаснику



- Кондратенку Олексiю Володимировичу
антитерористичноi операцii;
- Цвiру IBaHy Михайловичу - rIаснику €lнтитерористичноТ операцii;- fuобiry Оресry Петровичу - учаснику антитерористи.Iнот операцii;- Гудзю Володимиру Юрiйовичу )часЕику антитерористичноi
операцii;
- ФiлiпсоновУ ýсланУ ВолодимировичУ - )часЕику антитерористичноi
операIдii;
- Зубику Юрiю ýслановиqу - rIаснику антитерористичноi операцii;
- Макогiну Богдаlгу Степановичу уIаснику антитерористичноi
операlдii;
- Кр""цrо Василю Олеговичу - учаснику антитерористичноТ операцii;
- Мареrцюку Арсену Богдановичу rIаснику антитерористичноi
опершдii;
- Холодницъкому Володимиру Романовичу
антитерористичноi операlдii;
- Бараrrу Володимиру Васильовичу учаснику антитерористичноi
операцii; 

,u- Крашцо Тарасу Васильовичу - учаснику антитерористичноi операцii;
- Ванryху Володимиру Iгоровичу учаснику антитерористичноi
операцii;
- ШlФому Максиму Зiновiйовичу учаснику антитерористичноI
операцii;
- Максимiву Степаrry Степановичу гIаснику €LЕтитерористичноi
операrдii;
- Гу""цi IBaHy Богдановичу - учаснику антитерористичноi операцii;
- Причинi IBaHy Зiновiйовичу - учаснику антитерористичноi операцii;
- Козловському Андрiю Iгоровичу учаснику антитерористичноi "

операlдii;
- Шередьку IBaHy Богдановичу - rIаснику антитерористичноi операцii;
- Гарасиму Олеry Богдановичу - rIаснику антитерористичноi операцii;
- Магиляку Iгорю Богдановиту - учаснику €лнтитерористичноi операцii;
- Федорцевiй Ользi Олегiвнiй - учаснику антитерористичноТ операчii;
- Головку Iгорю Геннадiйовичу у{аснику антитерористичноi
операцii;
- Запiску Степану Зiновiйовичу - учаснику антитерористичноi операцii;
- Вихопеню Ярославу Васильовичу )лrаснику антитерористичноI
операIдii;
- Гаllадiю Богдщту Василъовичу rIаснику антитерористичноi
операцii;
- Борису Юрiю Ярославовичу - учаснику антитерористичноi операцii;
_ Гринюху Володимиру .Щмитровичу _ r{аснику антитерористичноТ
операцii;
- Ку-цi IBaHy Романовичу - учаснику антитерористичноi операцii;



- Кушпiry BiKTopy Михайловичу учаснику антитерористичноi
операцii;
- П'екному Iгорю Степановичу - rIаснику антитерористичноТ операцiТ;- Вихопню Тарасу Ярославовичу учаснику антитерористичноI
операцii;
- Нарrу Дмитру Степановичу - )часнику антитерористичноТ операцii;- ПашiВу ВаспгпО АнтоноВичу - учаснику антитерористичноi опБрацii';- Hay*ry Миколi Степановичу - rIаснику антитерористичноi операцii;- ДмитРойчикУ АндрiЮ Степановичу - учаснику антитерористичноТ
операцii;
- Федуrrу Степану Володимцровичу учаснику антитерористичноi
опершдii;
- Паласу Степану Iгоровичу - )ласнику антитерористичноТ операцii;- Сусю Васиrло Богдановичу - r{аснику антитерористичноТ операцii;- Гуку Володимиру Степановичу учаснику антитерористичноi
операцii; '

- Вихопеню Павlry олеговичу - учаснику антитерористшшоi операцii;
- Козубському IBaHy Михшiловичу учаснику антr{терористичноi
операцii;

.:,- Патинку Андрiю Василъовичу учаснику антитерористичноi
операIдii;
- Тищаку Андрiю Ярославовичу учаснику антитерористичноТ
операцii;
- Сапруку Андрiю Василъовичу учасЕику антитерористичноi
операчii;
- Кушку Оресry Петровичу - )ласнику антитерористичноi операцii;
- Литвину евгену Богдановичу - уIаснику антитерористичноi операцii;
- Лисику Дмитру Петровичу - )ласнику aнтитерористиIIноi операцii;
- БлощiциЕу Василю Сергiйовичу учаснику антитерористичноi
операrдii;
- Короlцо Руслану
операцiТ;

- Маринюку Володимиру Iвановичу учаснику €лнтитерористичноi
опершдii;
- Антонишину Володимиру Iгоровичу * учаснику €lнтитерористичноi
операIдii;
- Парамуду Олеry Iгоровичу - учаснику антитерористичноi операчii;
- Ониську Володимиру Петровичу }часнику антитерористичноI
операцii;
- Лимару Михайлу Володимцровичу - rIаснику антитерористичноi
операцii;
- Герману Володимиру Михайловичу - учаснику антитерористичноТ
операцii;

f

учаснику антитерористичноi





операIIiI;
- Коватпо Ромаrту ВолодимировиtIу
операIIiТ;
- Малrогi Вапентину Ваrrентиновичу

операчii;



- Савчуку JIlобомиру Олексiйовичу уIаснику антитерористичноi
операчii;
- Пiкулiку Роману Володимировичу учаснику антитерористичноi
операчii;
- Рубп<i Назару Ярославовичу - учаснику антитерористIдшоi операцiТ;
- Когуry Тарасу Васильовичу - учаснику антитерористичноi операцii;
- Пiкулiку Роману Володимировичу rIаснику антитерористичноi
операчii;
- Пнiвському Андрiю Михайловичу учаснику антитерористичноi
операrдii;
- Гойсаку BiKTopy Iгоровичу - )ласнику антитерористичноi операцii;
_ Лойý Ромаrгу Миколайовичу _ учаснику антитерористичноi операчii;
_ Силюку Олеry Валерiйовичу _ )ласнику антитерористичноi операцiТ;
_ Химочку Iгорю Степановичу _ учаснику zлнтитерористичноi операцii;
_ Батюку Вiтагliю Олеговичу _ )ласнику антитерористичноТ операцiI;

_ Горбовському Василю Миколайовичу _ учаснику антитерористичноi
операIIii; 

.. n,

_ Горбовському Васипью Миколайовичу - уIаснику антитерористиЧнО1
операчii;
- Кому Паыry Iгоровичу - rIаснику антитерористичноТ операчiТ;
_ Бiлому Тарасу Степановичу _ учаснику антитерористичноi операчiТ;
_ Чубi Андрiю Васильовч_ry - учаснику антитерористичноi операцii;
- IBaHKiBy Володимиру йосиповичу учаснику антитерористичноi
операчii;
_ Пархомику Михйry Володимировичу _ учаснику €lнтитерористичноi
операIlii;
- Лозовому ВолодIilчrцру Романовичу -
операlдii;
- Бiганському Василю ОмеляновlгIу -
операчii;
- Маркевичу Васишо Романовичу

уIаснику

уIаснику антитерористичноi

уIаснику антитерористичноi

f..

уrаснику антитерористиtlноl



- Приryлi
опершдiТ;

Володимиру Михйловиту - уIаснику антитерористичноi

- Подолюку

операцii;
- KocTroKy Володимиру Вiкторови.rу -
операIIii;

Кайшlовичу Володимиру Несторовичу

ф..
учаснику антитерористично1 

"

- }часнику антитерористичноi

- Рочковському Володимиру Богдановичу





операцii;
- Боryшу Вадиму Олексiйовичу )часнику
операчii;
- ЗадоРожномУ Ромаrrу Андрiйовичу - )часнику

антитерористичноi

антитерористично1



операдii;
- Бiлозiру Сергiю Миколайовичу учаснику
операIдii;
- Кондратенку Олексiю Володимировичу
антитерористичноi операIдiТ;
- Бомку Михаfury ВолодимIФовичу учаснику

антитерористичноi

)лrаснику

антитерористичноi

Бучинському
операчii;
- МикулинеIцо
операчii;
- ШrрайсеJIю
операцii.

Керiвник €шарату

Андрiю Михайловичу - учаснику антитерористичноi

BiKTopy Васильовичу - учаснику антитерористичноi'

Руслану Антоновичу )цаснику антитерористичноi

Л.Височансъка ]



fiодаток 4

до розпорядження голови

Кам'янка-БузькоТ районноi
державFIоТ адмiнiстрацiТ

- l4 1

вiд y'J fuц; &rп/L:9J 7 рок1хrW?
Сглисок вiйськовослужбOвцiв вiйськовсlТ частини А462З для вручецНя ГlОЛЯКlЦ

з нагоди 75-рiччя створення }'краТнськоТ повстанськоТ apMiT та Щня захIlсНi{ка
УкраТни:

- старшrоN,{у сержа.Fiту Чернецьксму Богдану N4их.айловичу
в i йськово слу,rкб ов цtо Bi l'i ськовоТ част ини А4 62З ;

- старrцоN,l)/ сопдатIi { Iритlrлi h,,tiлхай;rу ВолодимировиLly
Bi йсъко вослужб ов цто Bi l-t с bKoBoT,i аст ини А4 62З ;

- старшому сол,ц;lт"v ,\4исак.у Володимиру Васиilьови,lу
Bi pic ьково службов lr,ro Bi йсъковоi част ини А4 62З ;

- cl]apiIJoп{y солдzlту Плтilожакlz N4ихайлу Михарi:тоВичУ
вiйськовослl,rкбовцrо вiйськовоi часз"ини А462З ;

- соJлдатч Буч;,tl-iськоп{"у А;з;tрiю hЛихайловичу - вiйськовослужбовцк.l
вiйськовоТ част_ztни А4623

- старшоIчху солдат}/ Гуралrо Володимир,ч Петрови,l,ч
вiйськовослужбовil,rо вiйськовоТ часз-ини А462З ;

Керiвник апара,т}, л.височаilська



Щодаток 5

до розпорядження голови

Кам'янка-Бузъкоi районноi
державноТ адмiнiстрацiТ

вiд
.'ю

п
Ьruнпоl 7рок1

Список вiйськовослухrбовцiв вiйськовоТ частини А1 46З для вручення Гlодяки

з нагоди 75-рiч.rя створеннЯ YKi_raTHcbKoT повстанськоТ арпtiТ та fiня захиснt]ка

Украiни:

- старшому прапорщрrку Бялiкlz Степану Степановичу ко'lанilирч
взводу матерiалъного забезпечення вiйrэьковоТ частини Аl4б3;

- прапорщику ТрофиN{ч,уку Руслану Олександровичу - технiкv B\y'li.iiii

зв' язiiy вiйськовоi частини А1 453
- iIрiiпоршику XaBpclHi F}олодилrирY N4ихайлович} - HaLieлbLit,lKY

рацi,злокацiйнот станцij, ралiолокацiйного вiддiлення радiолокацiйного В,vзла

BiiicbKoBrэT частини Atr 46З;
-стapшoN{yсеpЖaнЧ,БовцaйлyСтепaнyПетpoвllчy

ралiостаrлцiТ передава-цьнOго радiоценl]р:/ ву-зла зв'язку вiйськовоТ оlастlанlа'

Al zl53;

- старшому сержанту Виссзцькомy iгорю N4ихайловичу - командlиру
ексгtл yатацitiного вiддi.тtен,чя взводу матерi ального забезпечення вi r,] съковоi
частинI4 ,Ь|46З;

- сержанту Ковалику- iF0piro Андрiitовичу - коN{андир1",радiолокацiйного
вiдJji;rення радiолокацiйногс вуз.та вiйськовоТ частинl,t А 1 46З ;

". сержанту Колодiю Орест1; Васильовичу - командиру автомобiлънсlго
вiд,цi;lенця взводу матерiальFiого забезгtе.iення вiйськовоТ частини А146З;

- IvioJioý{лo}4} сержанту T-riH.lapoBiii oKcaHi Григорiвнi CT,apLцOi,-I"i'

огiератор"ч ралiолокаrtiйнtлго вiддiлення радiолокацiйного в.yзла вiйськовоj
частI4ни А1463;

- ссJrдату Ременчуку, Олегу Олександровичу дизелiст-еjlекТриii'v
п€редаj]ального радiоцентр}r вуз.]iа зв' я:зку вiйськовоТ частрtни А 1 46З ;

- cTaplrlоMy соriдат;l Е-олодiю Васl.t;тю }у{иколайович,ч - ъ,tеханiку-вtl,:liiО

ра.цiо_шокацiйного вiддiлеrlн;ц радiололса;liйного вузла вiйськовоТ Li3-cTi'lHli

Al463;
-лрацiвнику Збройних

Олексiйовичу завiдувачу
вiйськевоТ частини А 1 463 :

Счлл Украlни Череrцуку Во"liодилqирч
складу взtsоду шrатерiа.тьног0 забезпеченi;я

Ксрiiзник аларату -|{.Височанська-


