
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                                             № ___________

Про відзначення нагородами Львівської обласної ради

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

за особисту мужність, високий професіоналізм, виявлені в захисті 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне 
виконання службових обов'язків та з нагоди 30-ї річниці незалежності України:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
старшого солдата Копчука Василя Васильовича – командира міномета 

1 мінометного взводу мінометної батареї 1 механізованого батальйону 
військової частини А0998; 

старшого солдата Сольчаника Олега Орестовича – командира бойової 
машини - командира відділення 4 механізованої роти 2 механізованого 
батальйону військової частини А0998;

старшого сержанта Жуковську Аліну Геннадіївну – командира 
гранатометного відділення протитанкового взводу 3 механізованого батальйону 
військової частини А0998; 

сержанта Щура Андрія Миколайовича – головного сержанта                   
3 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 
військової частини А0998; 

сержанта Домбровського Олексія Петровича – командира танка                      
1 танкового взводу 3 танкової роти танкового батальйону військової частини 
А0998; 

майора Нагорного Андрія Олександровича – начальника штабу - 
першого заступника командира 1 самохідного артилерійського дивізіону 
військової частини А0998; 

сержанта Сайкевича Володимира Богдановича – командира відділення 
управління - командира батареї взводу управління командира 5 самохідної 
артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону військової 
частини А0998; 

сержанта Боценюка Олександра Павловича – командира відділення - 
командира машини 1 відділення інженерних загороджень взводу інженерних 



2
загороджень інженерно-саперної роти групи інженерних загороджень 
військової частини А0998;

штаб-сержанта Кравця Андрія Васильовича – командира відділення 
командно-штабних машин взводу управління розвідувальної роти військової 
частини А0998; 

молодшого сержанта Чернюшка Ігоря Анатолійовича – командира 
відділення енергозабезпечення взводу штабних машин роти зв’язку 
командитного пункту польового вузла зв’язку військової частини А0998.

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

солдата Фомича Сергія В’ячеславовича – електрозварника відділення 
зварювальних робіт взводу спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового 
озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону військової частини 
А0998; 

головного сержанта Гончарову Ірину Миронівну – начальника складу 
відділення медичного забезпечення медичної роти військової частини А0998;

старшого солдата Дейнеку Олену Володимирівну – оператора                         
1 відділення контрбатарейної боротьби радіолокаційного взводу батареї 
управління та артилерійської розвідки військової частини А0998;

рядового Крупка Олега Миколайовича – водія - хіміка роти 
радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0998;

солдата Жеребецького Ігоря Святославовича – кулеметника                           
2 комендантського відділення комендантського взводу військової частини 
А0998.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
керуючого справами обласної ради М. Туркало.

Підстава: лист  військової частини А0998 від 04.08.2021 № 3305 вих              
(вх № 02-5766 від 10.08.2021).

Заступник голови
обласної ради Юрій ХОЛОД
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