
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. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
старшого лейтенанта медичної служби Литвина Антона Вікторовича – 

старшого ординатора приймально-сортувального відділення медичної роти 
військової частини А0284;

головного сержанта  Боярчука Богдана Миколайовича – головного 
сержанта медичної роти військової частини А0284.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
молодшого сержанта Захожай Яну Бахадурівну – техніка медичної роти 

військової частини А0284;
старшого солдата Скалецького Сергія Суліймановича – командира 

гармати 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської 
батареї самохідного-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А0284;

 старшого солдата Хому Романа Михайловича – старшого навідника        
1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї 
самохідного-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А0284;

солдата Бобровського Олександра Леонідовича – водія-гранатометника 2 
відділення охорони взводу охорони роти охорони батальйону логістики 
військової частини А0284;

солдата Ковальчука Павла Богдановича – стрільця-зенітника 1 зенітного 
ракетного відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу роти охорони 
батальйону логістики військової частини А0284;



2
солдата Рубаху Андрія Богдановича – номера обслуги 

зенітного артилерійського відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу 
роти охорони батальйону логістики військової частини А0284;

солдата Стапінського Олега Михайловича – механіка-водія 2 
самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 
самохідного-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А0284;

солдата Шурму Ярослава Орестовича – старшого водія-гранатометника 1 
відділення охорони взводу охорони роти охорони батальйону логістики 
військової частини А0284. 

3. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на заступника 
керуючого справами обласної ради М. Туркало.
Підстава: лист військової частини А0284 від 18.08.2022 № 690/3055 (вх № 02-
2138 від 22.08.2022).

                                                                        Ірина ГРИМАК


