
 

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 територіальної оборони 
України:

1. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради: 
старшого лейтенанта Жолубака Степана Теодозійовича – офіцера групи 

логістики штабу військової частини А 7390;
молодшого сержанта Кирилюка Віктора Валентиновича – штаб-

сержанта 3 категорії групи персоналу штабу військової частини А 7392;
молодшого сержанта Ярему Андрія Михайловича – бойового медика 

стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А 7393;
солдата Зубаля Володимира-Олександра Петровича – снайпера                       

(2 категорії) відділення снайперів роти вогневої підтримки військової частини 
А 7394;

солдата Легенького Тараса Валерійовича – головного сержанта 
стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А 7391.

2. Відзначити нагородами «Подяка голови Львівської обласної ради»:
старшого лейтенанта Коваленка Петра Геннадійовича – начальника 

групи сил підтримки військової частини А 7390;
молодшого сержанта Сівчикова Вадима Олександровича – водія 

стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової 
частини А 7393;

старшого солдата Колесова Сергія Володимировича – діловода групи 
логістики штабу військової частини А 7394;

солдата Шахова Юрія Олександровича – навідника зенітного 
артилерійського відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу 
військової частини А 7381;

старшого лейтенанта Роханського Тараса Васильовича – начальника 
групи зв’язку та інформаційних систем штабу військової частини А 7391.
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3. Нагородити цінними подарунками (годинниками): 
старшого лейтенанта Сокотнюка Олексія Валентиновича – начальника 

командного пункту – заступника штабу з бойового управління військової 
частини А 7390;

старшого лейтенанта Мар’яхіна Павла Вікторовича – начальника групи 
зв’язку та інформаційних систем штабу військової частини А 7392;

молодшого сержанта Курсу Ольгу Сергіївну – штаб-сержанта 3 категорії 
групи персоналу штабу військової частини А 7393;

старшого солдата Щербину Олександра Сергійовича – старшого 
стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 
військової частини А 7394.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами обласної ради Р. Кокотайла.
Підстава: лист  військової частини А 7381 від 28.09.2022 № 1626/3061                       
(вх № 02-2486 від 28.09.2022).

Ірина ГРИМАК


