
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

______________________                       № ___________

Про нагородження нагородами Львівської обласної ради

        Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021             
№ 185 «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років незалежності 
України», 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:

1. Нагородити Почесними відзнаками Львівської обласної ради                     
«30 років незалежності України»:

полковника Курка Валерія Борисовича – командира військової частини 
А7031;

майора Гафінова Ярослава Олеговича – командира військової частини 
А7075;

підполковника Кушика Петра Осиповича – командира військової 
частини А7077;

полковника Нохріна Олександра Володимировича – начальника штабу-
першого заступника командира військової частини А7031;

капітана юстиції Сенька Миколу Миколайовича – т. в. о. заступника 
командира військової частини А7031 з морально-психологічного забезпечення 
– начальника відділення.

2. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
підполковника Кошеля Олександра Володимировича – командира 

військової частини А7074;
капітана Федаша Миколу Володимировича – командира інженерної роти 

військової частини А7031;
капітана Бичкова Олега Вікторовича – начальника відділення логістики 

військової частини А7031;
майора Савича Анатолія Анатолійовича – командира військової частини 

А7076;



2
молодшого сержанта Особу Тараса Євгеновича – розвідника-

кулеметника розвідувального відділення розвідувального взводу роти          
контрдиверсійної боротьби командира військової частини А7031.

3. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
солдата Гелу Олега Васильовича – водія роти контрдиверсійної боротьби 

військової частини А7031;
солдата Середу Юрія Степановича – розвідника – радіотелефоніста 

розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти 
військової частини А7031;

старшого солдата Лесюка Віталія Євгеновича  – стрільця відділення 
контрдиверсійної боротьби взводу контрдиверсійної боротьби роти             
контрдиверсійної боротьби військової частини А7031;

солдата Ханькова Богдана Ярославовича  – стрільця відділення 
контрдиверсійної боротьби взводу контрдиверсійної боротьби роти             
контрдиверсійної боротьби військової частини А7031;

солдата Дмитрука Рустама Гівазовича – кулеметника відділення 
контрдиверсійної боротьби взводу контрдиверсійної боротьби роти             
контрдиверсійної боротьби військової частини А7031;

молодшого сержанта Бедулю Дмитра Сергійовича – командира 
відділення контрдиверсійної боротьби взводу контрдиверсійної боротьби роти             
контрдиверсійної боротьби військової частини А7031;

старшого солдата Клапка Степана Мироновича – старшого водія 
інженерного відділення інженерно-технічного взводу інженерної роти 
військової частини А7031;

солдата Малюгу Юрія Івановича – водія інженерного відділення 
інженерно-технічного взводу інженерної роти військової частини А7031;

солдата Гусєва Ігоря Олеговича – водія інженерного відділення 
інженерно-технічного взводу інженерної роти військової частини А7031;

капітана Клима Ігоря Васильовича – командира автомобільної роти 
військової частини А7031.

4. Відзначити нагородами «Подяка голови Львівської обласної ради»:
солдата Веремія Віктора Миколайовича – водія-машиніста екскаватора 

відділення інженерної техніки інженерно-дорожнього взводу інженерної роти 
військової частини А7031;

молодшого сержанта Пилип’яка Ігоря Івановича – головного сержанта-
командира відділення інженерної техніки інженерно-дорожнього взводу 
інженерної роти військової частини А7031;

солдата Федака Івана Богдановича – водія відділення інженерної техніки 
інженерно-дорожнього взводу інженерної роти військової частини А7031;

старшого лейтенанта Олійника Юрія Івановича – начальника 
інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини А7371;

старшого сержанта Іжа Володимира Михайловича – командира 
відділення електрозабезпечення інформаційно-телекомунікаційного вузла 
військової частини А7371;
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солдата Кузьміна  Максима Володимировича – радіотелефоніста 
радіостанції інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини 
А7031;

солдата Уневича Миколу Богдановича – стрільця відділення                 
контрдиверсійної боротьби взводу контрдиверсійної  боротьби роти 
контрдиверсійної  боротьби військової частини А7031;

старшого солдата Фрейдуна Андрія Миколайовича – старшого водія-
гранатометника автомобільного відділення автомобільного взводу  
автомобільної роти військової частини А7031;

старшого солдата Мадею Ростислава Олеговича – старшого водія-
гранатометника автомобільного відділення автомобільного взводу  
автомобільної роти військової частини А7031;

лейтенанта Ярошик Наталію Василівну – офіцера відділення логістики 
військової частини А7031.

5. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на керуючого 
справами обласної ради Р. Кокотайла.

Підстава: лист військової частини А7031 від 07.09.2022 № 1213 (вх № 02-2283 
від 08.09.2022).

       Ірина ГРИМАК


