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ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

Про підготовку та проведення 
приписки юнаків 2005 року 
народження до призовної 
дільниці Чортківського району 
Тернопільської області

Відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», пунктів 17, 31 Положення про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. №100, для формування 
молодого поповнення Збройних Сил України, з метою організованого і якісного 
проведення приписки юнаків  до призовної дільниці Чортківського району:

1. Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування, керівникам 
підприємств, установ, навчальних закладів, на яких покладено первинний облік 
військовозобов’язаних та призовників:

1) подати у Чортківський районний територіальний центр комплектування 
та соціальної підтримки (далі – Чортківський РТЦК та СП) та його відділи у 
відповідності до зон відповідальності та територіальної приналежності, списки 
юнаків 2005 року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць;

2) згідно з розпорядженнями Чортківського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки оповіщати юнаків про виклик 
їх у  Чортківський РТЦК та СП у відповідності до зон відповідальності та 
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територіальної приналежності, забезпечувати своєчасне прибуття їх за цим 
викликом. Відповідальним за військовий облік прибувати разом з юнаками і під 
керівництвом працівників, які відповідають за військовий облік приймати 
участь у до оформленні особових справ призовників.

2. Чортківському РТЦК та СП та його відділам у відповідності до зон 
відповідальності та територіальної приналежності – першому відділу  
Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (селище міського типу Гусятин); (другому відділу Чортківського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
(місто  Борщів); третьому відділу Чортківського районного територіального 
центру  комплектування та соціальної підтримки (місто Бучач); четвертому 
відділу Чортківського  районного територіального центру  комплектування та 
соціальної підтримки (місто Заліщики); п’ятому відділу Чортківського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
(місто Монастириськ):

1) до 31 березня 2022 року провести приписку юнаків 2005 року 
народження;

2)  у разі коли після подання звіту до відділів Чортківського РТЦК та СП у 
відповідності до зон відповідальності та територіальної приналежності виникне 
необхідність проведення приписки громадян, яких додатково розшукано або які 
повернулися з медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно 
повторно розглянути питання про їх придатність до військової служби за 
станом здоров'я, районній комісії з питань приписки дозволяється провести 
додаткові засідання, після закінчення яких дані остаточного підсумку 
включаються до звіту про черговий призов.

3. Для визначення придатності громадян 2005 року народження до 
військової служби, навчання в організаціях товариства сприяння обороні 
України, вступу до військових навчальних закладів головним лікарям КНП 
«Чортківська центральна міська лікарня» Чортківської міської ради, КНП 
«Бучацька міська лікарня» Бучацької міської ради, КНП «Борщівська міська 
лікарня» Борщівської міської ради, КНП «Гусятинска комунальна лікарня»  
Гусятинської селищної ради, КНП «Заліщицька міська лікарня» Заліщицької 
міської ради, КНП «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської 
ради організувати медичний огляд громадян, що підлягають приписці на 
призовній дільниці, для чого:

1) своєчасно, згідно з окремим графіком Чортківського РТЦК та СП та 
його відділів у відповідності до зон відповідальності та територіальної 
приналежності проводити флюорографічне обстеження органів грудної клітки, 
електрокардіограму серця;

2) у лабораторії КНП «Чортківська центральна міська лікарня» 
Чортківської міської ради, КНП «Бучацька міська лікарня» Бучацької міської 
ради, КНП «Борщівська міська лікарня» Борщівської міської ради, КНП 
«Гусятинска комунальна лікарня»  Гусятинської селищної ради, КНП 
«Заліщицька міська лікарня» Заліщицької міської ради, КНП «Монастириська 
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міська лікарня» Монастириської міської ради: визначати групу крові і резус-
фактор крові громадян 2005 року народження. Видачу результатів аналізів 
проводити протягом  усього робочого часу;

3) на призовних дільницях Чортківського РТЦК та СП та його відділах 
обладнати лікарські кабінети на період приписки та забезпечити їх необхідним 
інструментарієм та медичними препаратами;   

4) для проведення стаціонарного обстеження юнаків виділити 6-8 ліжко-
місць. Призначити відповідальних лікарів з відповідною категорією, які будуть 
контролювати якість стаціонарного обстеження;

5) для забезпечення медичного обстеження на призовних дільницях 
Чортківського РТЦК та СП направити також середній медичний персонал;

6) на додаткове медичне обстеження та лікування юнаків для визначення їх 
придатності до військової служби приймати тільки із скеруванням з 
Чортківського РТЦК та СП;

7) додаткове медичне обстеження юнаків проводити безоплатно.
4. Затвердити основний та резервний склади по приписці юнаків                  

2005 року народження до призовних дільниць Чортківського РТЦК та СП та 
його відділів, що додаються.

5. Затвердити склад лікарів, які залучаються з лікувально – 
профілактичних закладів для медичного обстеження громадян України 
чоловічої статі жителів Чортківського району 2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці в основному та резервному складі, 
що додаються.

6. На весь період виконання своїх обов’язків за лікарями-спеціалістами, 
середнім медичним персоналом, технічним персоналом та іншими 
працівниками зберігається місце роботи та середньомісячна заробітна плата по 
місцю основної роботи, яка виплачується згідно діючого законодавства 
України.

7. Рекомендувати Чортківському районному відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Тернопільській області надавати в межах 
компетенції всебічну допомогу Чортківському районному територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки на період проведення 
приписки.

8. Термін явки громадян на комісію по приписці визначити наказом  
начальника Чортківского РТЦК та СП та довести до відома громадян 
персональними повістками.

9. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного 
розпорядження на веб-сайті райдержадміністрації.

10. Начальнику Чортківського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки по завершенню приписки юнаків 2005 
року народження подати до 25 квітня 2022 року інформацію про проведену 
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роботу у відділ режимно-секретної, мобілізаційної, оборонної роботи та 
цивільного захисту Чортківської районної державної адміністрації.   

11. Координацію роботи щодо виконання розпорядження доручити  
Чортківському районному територіальному центру комплектування та 
соціальної підтримки, контроль  залишаю за собою

Перший заступник
голови адміністрації                                                                Михайло ДЕМЧУК

 Володимир Лилик

                    Борис Гусак

 Іван Шклярук

 Сергій Ємельянов

 Володимир Коцюк

 Олеся Хом’як 

 Ярослав  Юзьків
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Додаток  1

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження до призовної дільниці 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Чортків)

ЄМЕЛЬЯНОВ    
Сергій Вікторович

- начальник Чортківського районного    
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, голова  комісії

ВІВЧАРИК   
Людмила Павлівна    

- медсестра комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня», секретар комісії  

Члени комісії:

ГУЛЬЧАК
Тетяна Михайлівна         

- головний спеціаліст відділу з 
гуманітарних питань Чортківської 
райдержадміністрації

МИШКУН 
Юрій Петрович

- головний спеціаліст служби у 
справах дітей Чортківськоі 
райдержадміністрації

РУЖНІЦЬКИЙ
Андрій Ігорович

- голова лікарської консультативної 
комісії комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня»
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ШКЛЯРУК 
Іван Тадейович

- головний спеціаліст відділу 
режимно-секретної, мобілізаційної,  
оборонної роботи та цивільного 
захисту Чортківської 
райдержадміністрації

ЯРИЧ
Володимир Ярославович

-
 

начальник  відділу з питань 
надзвичайних ситуацій  
мобілізаційної та оборонної роботи 
Чортківської міської ради

Керівник апарату  адміністрації                                         Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 2

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження до призовної дільниці 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Чортків)

КУЧЕР 
Андрій Орестович 

- заступник начальника центру  
начальник  мобілізаційного 
відділення  Чортківського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, голова комісії

АНДРЮХІВ  
Марія  Романівна     

- медсестра комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня», секретар  комісії 

Члени комісії:

ВАСИЛИШИН   
Валерій Вікторович

- старший інспектор відділу превенції 
Чортківського районного  відділу 
поліції Головного управління 
національної  поліції у 
Тернопільській області 

ДЛУГОПОЛЬСЬКА 
Людмила Олександрівна

- лікар-терапевт комунального 
некомерційного підприємства 
«Чортківська центральна міська 
клінічна лікарня»

КОРНАК 
Василь Дмитрович 

- начальник служб у справах дітей 
Чортківської райдержадміністрації
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МИШКУН
Віта  Орестівна

- головний спеціаліст відділу з 
гуманітарних питань Чортківської 
райдержадміністрації 

МЕЛЬНИК 
Володимир Мирославович

- головний спеціаліст відділу 
режимно-секретної, мобілізаційної,  
оборонної роботи та цивільного 
захисту Чортківської 
райдержадміністрації

Керівник апарату  адміністрації                                        Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 3

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження при першому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (смт Гусятин)

ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ 
Валерій Володимирович

- начальник першого відділу 
Чортківського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, голова комісії

МИСЬКІВ
Любов Антонівна

- медична сестра комунального 
некомерційного підприємства КЗ 
«Гусятинська лікарня»  Гусятинської 
селищної ради,  секретар комісії

Члени комісії:

ГУДЬ
Віктор Зіновійович

- заступник голови Гусятинської 
селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів влади, голова 
комісії

ДЕРЕВОРІЗ
Василь Іванович

- заступник головного лікаря з 
експертизи непрацездатності КЗ 
«Гусятинська лікарня» 
Гусятинської селищної ради

РОМАНСЬКИЙ
Володимир Васильович

- заступник начальника відділення з 
превентивної діяльності  відділення 
поліції №3 (смт. Гусятин) 
Чортківського районного відділу 
поліції ГУНП в Тернопільській 
області
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ТУТКАЛЮК
Ольга Тарасівна

- начальник відділу освіти, сім’ї 
молоді та спорту Гусятинської 
селищної ради

Керівник апарату  адміністрації                                         Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 4

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
Чортківської районної призовної комісії при першому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (смт Гусятин)

ЯРМОЛЕНКО
Павло Васильович

- начальник відділення мобілізації і 
обліку Чортківського районного 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки, голова комісії

МИСЬКІВ
Люба Антонівна

- медична сестра комунального 
некомерційного підприємства КЗ 
«Гусятинська лікарня»  Гусятинської 
селищної ради,  секретар комісії

Члени комісії:

БОРЕЙКО 
Ліля Петрівна

- завідуюча  поліклінічним 
відділенням КЗ «Гусятинська 
лікарня» Гусятинської селищної 
ради

МОЗОЛЬ 
Марія Мирославівна         

- завідувач відділення соціальної 
роботи комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» 
Гусятинської селищної ради

ОСТАФІЙЧУК  
Сергій Васильович

- начальник СППП відділення поліції 
№3 (смт Гусятин) Чортківського 
районного відділу поліції ГУНП в 
Тернопільській області



12

ФРИЦЬКА
Олеся Романівна

- головний спеціаліст відділу освіти, 
сім’ї молоді та спорту Гусятинської 
селищної ради

Керівник апарату  адміністрації                                        Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 5

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження при другому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Борщів)

ВЕРБІЦЬКИЙ                        
Богдан Михайлович               

- начальник другого відділу 
Чортківського районного ТЦК та 
СП, голова комісії

ЯКИМИШИН                       
Тетяна Олександрівна           

- медична сестра КНП« Борщівська 
міська лікарня»,  секретар комісії

Члени комісії:

МАРИНОВСЬКИЙ                               
Олег Романович                   

- лікар-хірург КНП« Борщівська 
міська лікарня»

                           
ПАЛАМАРЧУК                    
Любов Любомирівна             

- начальник відділу освіти, сімї,  
молоді та спорту Борщівської 
міської ради

ПРЯДКО                                  
Сергій   Анатолійович                  

- начальник ДОП УПП відділення 
поліції №1 м.Борщів Чортківського 
РВП ГУНП у Тернопільській області

ШМОРГУН                      
Марія Адамівна                     

- головний спеціаліст відділу освіти, 
сім’ї,  молоді та спорту Борщівської 
міської ради

Керівник апарату  адміністрації                                       Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 6

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження при другому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Борщів)

ГУМЕНЮК                      
Любомир Васильович     

- заступник начальника другого 
відділу Чортківського РТЦК та СП,  
голова комісії

ГОЛУБЕЦЬ                          
Тетяна Орестівна                

- медична сестра КНП« Борщівська 
міська лікарня»,  секретар комісії

Члени комісії:

БОБИК                               
Андрій Петрович           

- заступник начальника ДОП УПП 
відділення поліції №1 м.Борщів 
Чортківського РВП ГУНП у 
Тернопільській області 

ГУЦАЛЮК                                                                  
Богдан Максимович             

- лікар-інфекціоніст КНП 
«Борщівська міська лікарня»

     
ЛЕСИК                                    
Світлана Володимирівна     

- головний спеціаліст відділу освіти, 
сім’ї,  молоді та спорту Борщівської 
міської ради

МАЗУРОК                       
Мар’яна Петрівна                

- головний спеціаліст відділу освіти, 
сім’ї,  молоді та спорту Борщівської 
міської ради

Керівник апарату  адміністрації                                    Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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                                                                        Додаток  7

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження при третьому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Бучач)

КАВЧАК
Максим Володимирович

- тво начальника третього відділу 
Чортківського РТЦК та СП, 
голова комісії

КОГУТ
Вікторія Анатоліївна

- медична сестра комунального 
некомерційного підприємства 
«Бучацька міська лікарня»,  секретар 
комісії

Члени комісії:

КРИВІНСЬКА
Ліда Михайлівна

- психолог КУ «Центр надання 
соціальних послуг», Бучацької 
міської ради 

КРИЧІВСЬКА 
Мар’яна Іванівна

- старший інспектор відділення 
поліції № 2 м. Бучач Чортківського 
РВП ГУНП у Тернопільській області

                           
КРЕТ 
Олег Петрович

- заступник директора з поліклінічної 
роботи комунального 
некомерційного підприємства 
«Бучацька міська лікарня»

ЛАБІШ 
Радислав Дмитрович

- головний спеціаліст відділу освіти 
Бучацької міської ради

Керівник апарату  адміністрації                                     Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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                                                                        Додаток 8

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження при третьому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Бучач)

КУЗЬО 
Михайло Володимирович

- начальник  відділення рекрутингу та 
комплектування третього відділу 
Чортківського РТЦК та СП, голова 
комісії

КУРИЛО 
Орися Богданівна     

- медсестра комунального 
некомерційного підприємства 
«Бучацька міська лікарня»,  секретар 
комісії

Члени комісії:

ДОБРОПОЛЬСЬКИЙ 
Олег Іванович

- заступник начальника сектору 
провенції, відділення поліції № 2             
м. Бучач Головного управління 
національної поліції у Тернопільській 
області 

КАЛЬМУК 
Володимир Павлович

- лікар - хірург комунального 
некомерційного підприємства 
«Бучацька міська лікарня»

МЕЛЕШКО 
Оксана Петрівна

- начальник відділу освіти Бучацької 
міської ради

ПАСТУЩАК
Ірина Володимирівна

- начальник служби у справах дітей  
Бучацької міської ради

Керівник апарату  адміністрації                                       Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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                                                                        Додаток 9

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження при четвертому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Заліщики)

САДИГОВ                                    
Руслан Магерамович                     

- начальник четвертого відділу 
Чортківського районного ТЦК та 
СП, голова комісії

ЯРУСЕВИЧ                                 
Надія Ярославівна                         

- медична сестра КНП «Заліщицька 
центральна  міська клінічна 
лікарня», секретар комісії

Члени комісії:

КРИВУНДЯК                              
Тарас Григорович                           

- заступник начальника Заліщицького        
відділення поліції Чортківського 
відділу поліції ГУНП в 
Тернопільській області

ПІДГРЕБЯ                                    
Надія Михайлівна                          

- начальник відділу освіти 
Заліщицької міської ради

                           
ПРИСЯЖНЮК                             
Лілія Адамівна                                

- начальник сектору у справах дітей 
апарату виконавчого комітету 
Заліщицької міської ради

ЦИМБАЛЮК                               
Оксана Володимирівна                 

- завідувач поліклінічним відділенням  
КНП «Заліщицька центральна  
міська клінічна лікарня»

Керівник апарату  адміністрації                                       Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 10

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД  
по приписці юнаків 2005 року народження при четвертому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Заліщики)

ТАРАСЕНКО                             
Олег Володимирович                   

- начальник відділу мобілізаційної 
роботи Чортківського районного 
ТЦК та СП, голова комісії

ТРИГУБ                                      
Христина Іванівна                         

- медична сестра КНП «Заліщицька 
центральна  міська клінічна 
лікарня», секретар комісії

Члени комісії:

КОЗИЦЬКИЙ                              
Микола Іванович                           

- заступник директора Заліщицької 
КНП «Заліщицька центральна міська 
клінічна лікарня»    

                           
СЕНДЗЮК                             
Лілія Філімонівна                                

- головний спеціаліст сектору у 
справах дітей апарату виконавчого 
комітету Заліщицької міської ради

ЧАЙКОВСЬКИЙ 
Володимир Андрійович        

- начальник сектору превенції  
Чортківського районного відділу 
поліції ГУНП  в Тернопільській 
області відділення поліції №4  
м.Заліщики 

ЮЗЬВАК                                      
Наталя Ярославівна                       

- головний спеціаліст відділу освіти 
Заліщицької міської ради

 Керівник апарату  адміністрації                                      Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток  11

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 
__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД
по приписці юнаків 2005 року народження при п’ятому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Монастириська)

МИХАЙЛЕЦЬКИЙ        
Іван Ігорович                  

- начальник п’ятого відділу 
Чортківського районного ТЦК та 
СП, голова комісії

РЕГАЛЮК                       
Надія Михайлівна          

- медична сестра онкологічного 
кабінету КНП «Монастириська 
центральна  міська клінічна 
лікарня», секретар комісії

Члени комісії:

БАБІЙ                                    
Володимир Павлович  

- завідувач поліклінічним відділенням 
КНП «Монастириська центральна  
міська клінічна лікарня»

БЕЙ                                  
Сергій Володимирович

- інспектор СКЗ Чортківського РВП,
старший лейтенант поліції

                           
КВАРЦЕНЮК                  
Ольга Володимирівна      

- головний спеціаліст управління 
освіти, культури,   молоді та спорту 
Монастириської міської ради

РОЗУМНА                      
Марія Романівна

- практичний психолог 
Монастириської ЗСО   І-ІІІ ступенів

Керівник апарату  адміністрації                                        Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук  
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Додаток 12

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД 
по приписці юнаків 2005 року народження при п’ятому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Монастириська)

                ВАСИЛИК
Михайло Мирославович

- начальник відділення обліку 
мобілізаційної роботи, заступник 
начальника п’ятого відділу
Чортківського РТЦК та СП, 
голова комісії

ТЕЛЕЩАК                    
Зоряна Зеновіївна         

- медична сестра травматологічного 
кабінету КНП «Монастириська 
центральна  міська клінічна 
лікарня», секретар комісії

Члени комісії:

БАБІЙ                               
Володимир Павлович                 

- завідувач поліклінічним відділенням  
КНП «Монастириська центральна  
міська клінічна лікарня»

ЛОСЬ
Микола Володимирович

-старший ДОП  СПД № 1 ( м. Монастириська)
відділення  поліції № 2 (м. Бучач) 
Чортківського відділу поліції ГУНП 
в Тернопільській області, капітан 
поліції 

НИКОЛАЇШИН                                    
Любов Степанівна                        

- головний спеціаліст - юрисконсульт 
освіти, культури, молоді та спорту 
Монастириської міської ради   

                           

Керівник апарату  адміністрації                                     Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток  13

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД  
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при першому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (смт.Гусятин)

ДЕРЕВОРІЗ 
Василь Іванович           

- лікар, голова комісії

БРОЩАК
Ольга Дмитрівна              

- лікар-терапевт,
заступник голови комісії

Члени комісії:

ВІВЧАР
Іван Ярославович

- лікар-отоларинголог 

ДОВГАНЬ 
Надія Василівна

- лікар-офтальмолог 

ІЛЬНИЦЬКА 
Ірина Омелянівна      

- лікар-невропатолог

КАШТАН 
Антон Зіновійович           
ОСТАПИШИН 
Олеся Ярославівна   

-

-

лікар-дерматолог 

лікар-психіатр

САДОВИЙ 
Олександр Миколайович
ТРОЯН 
Володимир Корнелійович

-

-

лікар-хірург

лікар-стоматолог

ШПИЛЬОВИЙ  
Василь  Іванович   

- лікар-травматолог

Керівник апарату  адміністрації                            Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 14

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД 
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району 2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при першому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (смт Гусятин)

БОРЕЙКО 
Ліля Петрівна   

- лікар, голова комісії

ВІВЧАР 
Іван Ярославович

- лікар-отоларинголог,
заступник голови комісії

Члени комісії:

ДЕМКІВ 
Ірина Миколаївна

- лікар-невропатолог

ЗУБРИЦЬКА
Марія Фадеївна     

- лікар-офтальмолог 

ІЛАЩУК 
Олена Зиновіївна        

- лікар-стоматолог

КАШТАН 
Антон Зіновійович           
ЛЕВИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович        

-

-

лікар-дерматолог 

лікар-травматолог

МАРИНОВСЬКИЙ 
Ігор Романович 

- лікар-терапевт 

МУЗИЧКА
Сергій Ігорович

- лікар-хірург

ОСТАПИШИН
Олеся Ярославівна

- лікар-психіатр

Керівник апарату  адміністрації                                      Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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                                                                        Додаток 15

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________. 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД  
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при другому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Борщів)

МАРИНОВСЬКИЙ 
Олег Романович
ДЄЄВА 
Ірина Орестівна

 -                      голова комісії 
 
 -                      заступник голови комісії

ЯКИМИШИН 
Тетяна Олександрівна

 -                       секретар комісії

Члени комісії:

ГАЛТ 
Володимир Олександрович

 -                     лікар – невропатолог

ЛУКЯНИК 
Володимир Іванович

 -                    лікар – ортопед

ЛЮБІНСЬКА 
Мар’яна  Анатоліївна

 -                     лікар – отоларинголог

МЕЛЬНИЧУК 
Володимир Михайлович

 -                     лікар – стоматолог

НИКИРСА 
Людмила Адамівна

  -                    лікар-нарколог

РИЛЬОВА 
Наталя Федорівна

  -                    лікар – офтальмолог

РОМАНЮК 
Зенон Методович

 -                     лікар – рентгенолог

СЕРДЮК 
Олександра Степанівна

 -                     лікар – дерматовенеролог
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СЕМЧИШИН 
Микола Іванович

                      
                 -    лікар – хірург

СТАШКІВ 
Наталія Павлівна

     
                 -     лікар – фтизіатр

Керівник апарату  адміністрації                            Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
                 

,
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Додаток 16

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД 
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при другому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Борщів)

ДЄЄВА 
Ірина Орестівна 
НАПАСТЮК 
Ольга Омельянівна

- голова комісії 
                      
- заступник голови комісії

ГОЛУБЕЦЬ 
Тетяна Орестівна

- секретар комісії

Члени комісії:

ДОМЧУК 
Павло Андрійович

- лікар – хірург

ЛЮБІНСЬКА 
Мар’яна  Анатоліївна

- лікар – отоларинголог

МЕЛЬНИЧУК 
Володимир Михайлович

- лікар – стоматолог

НИКИРСА 
Людмила Адамівна

- лікар – психіатр

ПОНТУС 
Микола Степанович

- лікар – невропатолог

РОМАНЮК 
Зенон Методович

- лікар – рентгенолог

РИЛЬОВА 
Наталя Федорівна

- лікар – офтальмолог

СЕРДЮК 
Олександра Степанівна

- лікар – дерматовенеролог



26

СОРБА 
Петро Степанович
СТАШКІВ 
Наталія Павлівна

- лікар – ортопед

- лікар – фтизіатр

  Керівник апарату  адміністрації                            Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток  17

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД  
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при третьому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Бучач)

КРЕТ 
Олег Петрович
КАЛЬМУК
Володимир Петрович

                    -   голова комісії 
                         
                    -   заступник голови комісії

КОГУТ 
Вікторія Анатолівна

                    -    секретар комісії

Члени комісії:

ВОЙНАРОВСЬКИЙ 
Ігор Володимирович

                     -     лікар - отоларинголог

ВОЛОЩУК 
Наталія Богданівна

-     медсестра

ГОЛОВАЧ 
Олександра Степанівна

                     -     лікар – дерматолог 

КРИЖАНОВСЬКА
Світлана Богданівна

                     -     лікар – психіатр

КРИЖАНОВСЬКА 
Світлана Богданівна

                      -    лікар – невропатолог

КОГУТ 
Василь Іванович

                      -    лікар – травматолог

КУРЦЕБА 
Оксана Степанівна

                       -    лікар – терапевт

ЛИСА 
Надія Олександрівна

    -    реєстратор

СЛЮСАРЧУК 
Віра Петрівна

                        -   лікар – офтальмолог
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ЦЮПА 
Ольга Михайлівна

   -    медсестра
                                       

ШЕВЧУК 
Христина Віталіївна

                        -   лікар - фтизіатр

ЯВОРСЬКА 
Галина Йосипівна

   -    медсестра

Керівник апарату  адміністрації                                    Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 18

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД 
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при третьому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Бучач)

КАЛЬМУК 
Володимир Павлович

                          -    голова комісії 

КОГУТ 
Вікторія Анатолівна

                          -    секретар комісії

Члени комісії:

БУРИН -
Наталія Василівна

лікар – психіатр

ВОРОНЮК -
Наталя Богданівна

реєстратор

ВОЙНАРОВСЬКИЙ -
Ігор Володимирович

лікар - отоларинголог

КУРИЛО -
Орися Богданівна

медсестра

ЛЯХОВИЧ -
Ігор Володимирович

лікар - хірург

ЛЯХОВИЧ -
Ігор Володимирович

лікар – травматолог

МАЦЕНКО -
Марія Петрівна

лікар - невропатолог

МУШАК -
Марія Мирославівна

лікар – офтальмолог

ПОТЮК -
Ірина Степанівна

лікар - терапевт

ЧАЙКОВСЬКИЙ -
Йосип Павлович

лікар - дерматолог

ШЕВЧУК -
Христина Віталіївна

лікар – фтизіатр
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ЯХНИЦЬКА -
Орися Павлівна

медсестра

Керівник апарату  адміністрації                            Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток  19

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД  
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при четвертому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Заліщики)

ЦИМБАЛЮК 
Оксана Володимирівна

 -   голова комісії

ЯРУСЕВИЧ 
Надія Ярославівна

     
  -   секретар комісії

Члени комісії:

БЕЛАК -
Світлана Василівна

лікар – отоларинголог

ГАРБУЗЯК -
Степан Іванович

лікар – психіатр

ГОРБАЧЕВСЬКА -
Ірина Ярославівна

лікар – невропатолог

ІВАНУЦ -
Марія Володимирівна

лікар – офтальмолог

КВАЧ -
Арсен Дмитрович

лікар – рентгенолог

КОВАЛЬЧУК -
Ірина Михайлівна

лікар – фтизіатр

КРАЙНИК -
Олександра Іванівна

лікар – дерматолог

МАХЛИНЕЦЬ -
Марія Ярославівна

лікар – стоматолог

ПІХЛИК -
Роман Михайлович

лікар – ортопед

ПРОКОПІВ -
Василь Петрович

лікар – хірург

  Керівник апарату  адміністрації                            Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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                                                                        Додаток 20

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД 
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при четвертому відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Заліщики)

КОЗИЦЬКИЙ 
Микола Іванович

               -    голова комісії

ТРИГУБ 
Христина Іванівна

                -   секретар комісії

Члени комісії:

АНДРІЇВ -
Юрій Михайлович

лікар – терапевт

ГАРБУЗЯК -
Степан Іванович

лікар - психіатр

ІВАНУЦ -
Марія Володимирівна

лікар – офтальмолог

КОВАЛЬЧУК -
Ірина Михайлівна

лікар – фтизіатр

КРАЙНИК -
Андрій Володимирович

лікар – дерматолог

КУХАРЧУК -
Олег Ігорович

лікар – ортопед

ЛАНГ -
Наталія Іванівна

лікар - отоларинголог

ЛЕНИШИН -
Іван Васильович

лікар – рентгенолог

УКРАЇНЕЦЬ -
Василь Іванович

лікар - хірург

ЧОПИК -
Галина Володимирівна

лікар - невропатолог
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ШМІЛЬКО -
Оксана Богданівна

лікар - стоматолог

  Керівник апарату  адміністрації                                        Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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                                                                         Додаток  21

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

ОСНОВНИЙ СКЛАД  
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при п’ятому  відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Монастириська)

БАБІЙ 
Володимир Павлович  
ФЕРЕНЦ 
Галина Анатоліївна

         - голова комісії

          - заступник голови комісії

РЕГАЛЮК 
Надія Михайлівна

          -  секретар комісії

Члени комісії:
БАБІЙ -
Надія Михайлівна

лікар – терапевт

БАРНОВСЬКИЙ -
Андрій Степанович

лікар – невропатолог

БАТІГ -
Оксана Михайлівна

лікар – фтизіатр

ГУЙТИН -
Орися Орестівна

лікар – офтальмолог

КОСТІВ -
Степан Іванович

лікар – психіатр

КУЗЮК -
Григорій Михайлович

лікар – ортопед

ЛЕВКУН -
Анатолій Борисович

лікар – хірург

МАСЛЯК -
Ігор Володимирович   

лікар – травматолог

САВАРИН -
Ольга Іванівна

лікар – стоматолог

СТАРИК -
Наталя Зеновіївна

лікар – отоларинголог
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ТРІЩУК -
Віталій Іванович

лікар – дерматовенеролог

Керівник апарату  адміністрації                                  Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук
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Додаток 22

до розпорядження голови
районної державної адміністрації 

__________ 2021  №_____

РЕЗЕРВНИЙ  СКЛАД 
лікарів, що залучаються для медичного обстеження громадян України 

чоловічої статі жителів Чортківського району  2005 року народження, які 
підлягають приписці до призовної дільниці при п’ятому  відділі 

Чортківського районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (м. Монастириська)

МАСЛЯК 
Ігор Володимирович

       -     голова комісії
            

Члени комісії:

БАТІГ -
Оксана Михайлівна     

лікар – фтизіатр

КУЗЮК -
Григорій Михайлович

лікар – ортопед

МЕУШ -
Олекса Петрович

лікар – отоларинголог

РОСИПКО -
Ігор Володимирович

лікар – хірург

РОСИПКО -
Микола Степанович

лікар – уролог

САВАРИН -
Ольга Іванівна              

лікар - стоматолог

РОЖКО -
Ірина Василівна

лікар – терапевт

Керівник апарату  адміністрації                                   Володимир ЛИЛИК                 

               Іван Шклярук 

    


