
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  ________________ 20 __ року     м. Кременець              №  _______________

Про внесення змін до розпорядження 
начальника районної військової адміністрації
від 22.11.2022 № 111/02-07/1

Відповідно до статті 6 Закону України ,,Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи листи Кременецького районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки від 08.12.2022 № 4116 та 
комунального некомерційного підприємства ,,Кременецька опорна лікарня” 
Кременецької міської ради від 29.12.2022 № 1337, на часткову зміну  пункту 3 
розпорядження начальника Кременецької районної військової адміністрації від 
22.11.2022 № 111/02-07/1 ,,Про проведення приписки юнаків 2006 року 
народження до призовних дільниць”:
      

1. Увести до основного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці 1-го відділу Кременецького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1) Яценюка Назарія Юрійовича – лікаря-хірурга;
2) Решетнік Яну Андріївну – лікаря-терапевта;
3) Соловей Олесю Іванівну – лікаря-отоларинголога;
4) Ніколаєва Степана Володимировича – лікаря-стоматолога;
5) Туку Віктора Олеговича – лікаря-ортопеда-травматолога.

2. Вивести із основного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 
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2006 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці 1-го 
відділу Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки:

1)   Чорнобая Михайла Михайловича – лікаря-хірурга;
2)   Чорнобай Світлану Олексіївну – лікаря-терапевта;
3)   Зінька Андрія Володимировича – лікаря-отоларинголога;
4)   Подолянюка Віктора Петровича – лікаря-стоматолога;
5)   Бурчинського Михайла Демидовича – лікаря-ортопеда-травматолога.

3. Увести до резервного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці 1-го відділу Кременецького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1)   Бурчинського Михайла Демидовича – лікаря-хірурга;
2)   Чорнобай Світлану Олексіївну – лікаря-терапевта;
3)   Шуневича Віталія Богдановича – лікаря-офтальмолога;
4)   Зінька Андрія Володимировича – лікаря-отоларинголога;
5)   Подолянюка Віктора Петровича – лікаря-стоматолога;
6)   Решетнік Яну Андріївну – лікаря-дерматолога;
7)  Дмитріва Степана Степановича – лікаря-ортопеда-травматолога.

4.  Вивести із резервного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці 1-го відділу Кременецького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1)   Яценюка Назарія Юрійовича – лікаря-хірурга;
2)   Решетнік Яну Андріївну– лікаря-терапевта;
3) Рибак Ольгу Ярославівну– лікаря-офтальмолога;
4) Соловей Олесю Іванівну – лікаря-отоларинголога;
5) Ніколаєва Степана Володимировича – лікаря-стоматолога;
6)   Семиволос Ларису Василівну – лікаря-дерматолога;
7) Туку Віктора Олеговича – лікаря-ортопеда-травматолога.

5. Увести до основного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці 2-го відділу Кременецького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Смолу Юлію Євгенівну  - лікаря-психіатра.
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6. Вивести із основного складу лікарів, які залучаються з лікувально-

профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці 2-го відділу Кременецького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Мельник Наталію Анатоліївну.

7. Увести до резервного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці 2-го відділу Кременецького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1)   Сташука Михайла Борисовича – лікаря-хірурга;
2)   Бенько Людмилу ММиколаївну – лікаря-психіатра;
3)   Довгалюк Надію Григорівну – лікаря-стоматолога.

8. Вивести із резервного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці 2-го відділу Кременецького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

1)   Захаревича Василя Івановича – лікаря-хірурга;
2)   Зварича Олександра Болеславовича– лікаря-психіатра;
3)   Мисько Марину Владиславівну– лікаря-стоматолога.

9. Увести до резервного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці Кременецького районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Каменярського Олександра Вікторовича – лікаря – ортопеда – травматолога.

10. Вивести із резервного складу лікарів, які залучаються з лікувально-
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Кременецького району 2006 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці Кременецького районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шаюка Юрія 
Андрійовича – лікаря – ортопеда – травматолога.

Начальник військової
адміністрації                                                                                         Віталій КУДЛАК



 Василь Хортик

Віталій Грушко

Надія Нікітович

Андрій Левицький

Зоряна Павлюк

Катерина Калітка


