
 

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», враховуючи розпорядження голови обласної ради від 15.02.2022 № 21 
«Про нагороди Львівської обласної ради»:

за особисту мужність, високий професіоналізм, виявлені в захисті 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне 
виконання службових обов'язків та з нагоди Дня військової частини:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради: 
солдата  Робейка Владислава Віталійовича – вогнеметника вогнеметного 

взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини         
А 0998;

головного сержанта Фединяка Любомира Володимировича – головного 
сержанта роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини 
А 0998;

старшого солдата Осика Олега Григоровича – інструктора з фізичної 
підготовки і спорту військової частини А 0998;

старшого сержанта Радоловського Сергія Ігоровича – головного 
сержанта 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого 
батальйону  військової частини А 0998;

старшого солдата Заболотну Анастасію Петрівну – оператора штабу 
протитанкового артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А 0998;

старшого солдата Павленка Юрія Миколайовича – інструктора з 
фізичної підготовки і спорту військової частини А 0998;

солдата Романюка Володимира Олексійовича –                                 
оператора-топогеодезиста відділення артилерійської розвідки взводу 
артилерійської розвідки батареї управління та артилерійської розвідки 
військової частини А 0998;

старшого солдата Солотву Петра Богдановича – механіка-водія                         
3 зенітного ракетного взводу 2 зенітної ракетної батареї зенітного ракетно-
артилерійського дивізіону військової частини А 0998;

солдата Дрангоя Андрія Ігоровича – навідника - радіотелефоніста 
інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини 
А 0998;

старшого солдата Чалова Романа Олександровича – старшого сапера- 
гранатометника відділення механізованих мостів інженерно-дорожнього взводу 
групи інженерного забезпечення військової частини А 0998;



2
сержанта Мурина Івана Михайловича – командира відділення 

дорожньої техніки інженерного взводу батальйону матеріального забезпечення 
військової частини А 0998;

солдата Явнича Семена Борисовича – кухаря господарчого відділення 
взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального 
забезпечення військової частини А 0998;

молодшого сержанта Рогову Лесю Богданівну – медичну сестру 
евакуаційного відділення медичної роти військової частини А 0998.

2. Нагородити цінними подарунками (годинниками): 
старшого лейтенанта Сусідку Мирослава Олексійовича – командира 

вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту 
військової частини А 0998;

капітана Гавриляка Ігоря Михайловича – начальника квартирно- 
експлуатаційної служби військової частини А 0998.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
керуючого справами обласної ради М. Туркало. 
Підстава: звернення військової частини А 0998 від 06.08.2022 № 1214кп/вих          
(вх № 02-2034  від 09.08.2022).

                                           
Ірина ГРИМАК


