
 

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 Незалежності України:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради: 
старшого сержанта Сімонову Ольгу Сергіївну – головного сержанта           

1 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону  
військової частини А 0998;

штаб-сержанта Ананьєва Віктора Миколайовича – сержанта із 
матеріального забезпечення 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону  
військової частини А 0998;

рядового Герія Володимира Остаповича – такелажника евакуаційного 
відділення взводу технічного забезпечення танкового батальйону військової 
частини А 0998;

сержанта Солонінка Юрія Юрійовича – водія-заправника взводу 
забезпечення 1 самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської 
групи військової частини А 0998;

сержанта Ряполова Миколу Володимировича – командира гармати           
1 самохідного артилерійського взводу 5 самохідної артилерійської батареї               
2 самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А 0998;

головного сержанта Матюшка Руслана Олександровича – командира  
такелажного взводу реактивного артилерійського дивізіону бригадної 
артилерійської групи військової частини А 0998;

старшого сержанта Чорнописького Миколу Зеновійовича –                 
старшого-водія-оператора 1 взводу протитанкових керованих ракет 2 батареї 
протитанкових керованих ракет протитанкового артилерійського дивізіону 
військової частини А 0998;

солдата Гузя Кирила Станіславовича – стрільця 3 стрілецького 
відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону 
військової частини А 0998;



2
солдата Міщука Віктора Ананійовича – стрільця-помічника 

гранатометника  1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 6 стрілецької 
роти 2 стрілецького батальйону військової частини А 0998;

солдата Садовця Дмитра Вікторовича – оператора 2 відділення 
інженерних загороджень взводу інженерних загороджень інженерно-саперної 
роти групи інженерного забезпечення військової частини А 0998;

солдата Олексюка Михайла Миколайовича – водія автомобільного 
взводу підвозу пального та мастильних матеріалів роти забезпечення пальним 
та мастильними матеріалами батальйону матеріального забезпечення військової 
частини А 0998;

старшого сержанта Тостановського Олега Вікторовича – головного 
сержанта ремонтної роти автомобільної техніки з озброєння ремонтно-
відновлюваного батальйону військової частини А 0998;

старшого солдата Павлишина Івана Івановича – головного сержанта              
2 розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини А 0998;

молодшого сержанта Бубняка Василя Ярославовича – старшого 
вогнеметника вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного 
захисту військової частини А 0998;

головного сержанта Войкіна Дмитра Борисовича – сержанта з 
матеріального забезпечення батареї управління та артилерійської розвідки 
військової частини А 0998;

старшого солдата Стецишина Степана Дмитровича – водія-електрика 
радіорелейної станції 2 взводу зв’язку польового вузла зв’язку військової 
частини А 0998;

солдата Жеребецького Ігоря Святославовича – кулеметника 2 відділення 
комендантського взводу військової частини А 0998. 

2. Нагородити цінними подарунками (годинниками): 
старшого лейтенанта Музичака Андрія Зіновійовича – командира                    

1 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 
військової частини А 0998;

капітана Гоєка Олександра Анатолійовича – начальника служби 
метрології та стандартизації військової частини А 0998;

молодшого лейтенанта медичної служби Кабакова Бориса                 
Олексійовича – лікаря - ординатора лікувального відділення медичної роти 
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 № 1217кп/вих          
(вх № 02-2035  від 09.08.2022).

                                           
Ірина ГРИМАК


