
    УКРАЇНА

    ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        від ____________________________20  р. №__________________
   м. Львів

Про відзначення нагородами Львівської обласної ради 

Відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", розпоряджень голови обласної ради від 12.01.2011 № 18 "Про 
Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок" і від  30.07.2008                   
№ 1470 "Про нагороди Львівської обласної ради",

         за мужність, відвагу, високий професіоналізм та з нагоди Дня Героїв:

1.  Нагородити цінними подарунками (годинниками):
старшого солдата Колесника Володимира Олексійовича – 

військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

підполковника Любавіна Володимира Вікторовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

майора Шабельникова Олександра Вікторовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

 старшого лейтенанта Гавецького Андрія Юрійовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

сержанта Штеця Віталія Богдановича – військовослужбовця 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв за Луганський аеропорт;
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старшину Гута Сергія Васильовича – військовослужбовця 80-ї окремої 
десантно-штурмової бригади;

молодшого сержанта Бурлаку Дениса Вадимовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

2. Відзначити нагородами Львівської обласної ради "Подяка обласної 
ради":

сержанта  Лавренчука Миколу Миколайовича – військовослужбовця 
80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв за Луганський 
аеропорт;

прапорщика  Яворського Михайла Миколайовича –  
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

старшого солдата  Пандяка Михайла Миколайовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

старшого лейтенанта  Яценка Дениса В’ячеславовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

старшого лейтенанта    Вовка Андрія Петровича – військовослужбовця 
80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

Халамана Миколу Вікторовича – колишнього військовослужбовця      
80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

Петрика Івана Васильовича  – колишнього військовослужбовця                  
80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

Букала Романа Сергійовича  – колишнього військовослужбовця                     
80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

Дяковича Дмитра Ілліча  – колишнього військовослужбовця 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади;

Цвяка Віталія Борисовича  – колишнього військовослужбовця 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади.

3. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
старшину Качмара Василя Михайловича  – військовослужбовця 80-ї 

окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв за Луганський аеропорт;
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старшого лейтенанта Мотиля Руслана Івановича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

підполковника  Соболенка Ігоря Васильовича  – військовослужбовця 
80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв за Луганський 
аеропорт;

майора Головка Олександра Георгійовича  – військовослужбовця 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв за Луганський аеропорт;

старшого лейтенанта Возняка Володимира Володимировича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

старшого прапорщика Бучацького Олега Зеновійовича  – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

старшого лейтенанта Косюка Віталія Миколайовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасника боїв 
за Луганський аеропорт;

лейтенанта Павлюка Дмитра Вадимовича  – військовослужбовця 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади;

майора Гільжинського Олега Володимировича  – військовослужбовця 
80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

старшого прапорщика Юрківа Ігоря Романовича – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

прапорщика  Афтинюка Віталія Дмитровича  – військовослужбовця 
80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

старшого сержанта  Кочана Олега Віталійовича  – 
військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

сержанта Лисого Петра Богдановича – військовослужбовця 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради Р. Кандибора.

Підстава: звернення ВГО "Об’єднання добровольців" від 26.05.2021                 
№ 70  (вх № 02-3789 від 27.05.2021).

       Ірина ГРИМАК
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