
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
14 червня 2018 року Миколаїв № 96-р 

 
 
 

 

Про нагородження  військовослужбовців 

 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради 

від 29 березня 2013 року № 34, враховуючи клопотання командування 

військової частини А7095, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської 

обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та 

Подякою обласної ради:  

 

1. За високі показники з бойової та спеціальної підготовки, сумлінне 

виконання службових обов'язків та бездоганну службу, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою 

обласної ради:  

 

Васіна  

Костянтина Володимировича 

 

- старшого лейтенанта, заступника 

начальника штабу військової частини 

А7095 

 

Гавриленка 

Віталія Миколайовича 

 

- солдата, старшого водія 1-го стрілецького 

відділення 3-го стрілецького взводу  

1-ї стрілецької роти військової частини 

А7095 

 

Зіньковського 

Володимира В’ячеславовича 

 

- майора, начальника штабу-першого 

заступника командира військової частини 

А7095 
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Кривенького  

Олександра Сергійовича 

 

- старшого солдата, командира  

2-го розвідувального відділення 

розвідувального взводу військової 

частини А7095 

 

Машкіна  

Олега Федоровича 

 

- солдата, старшого сапера інженерно- 

саперного відділення військової частини 

А7095 

 

Олизька 

Андрія Феліксовича   

- рядового, номеру обслуги  

1-го кулеметного відділення кулеметного 

взводу 1-ї стрілецької роти військової 

частини А7095 

 

Пилипенка  

Андрія Вікторовича 

 

- солдата, командира 3-го стрілецького 

відділення 3-го стрілецького взводу 

2-ї стрілецької роти військової частини 

А7095 

 

Ронжина  

Володимира Миколайовича 

 

- солдата, помічника начальника служби 

тилу військової частини А7095 

Савіна  

Олександра Івановича 

 

- майора, заступника командира батальйону 

по роботі з особовим складом військової 

частини А7095  

 

Цуркана  

Юрія Володимировича 

 

- сержанта, командира взводу матеріально- 

технічного забезпечення військової 

частини А7095. 

 

2. За високі показники з бойової та спеціальної підготовки, сумлінне 

виконання службових обов'язків та бездоганну службу, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію оголосити Подяку обласної ради: 

 

Адамову 

Григорію Ярославовичу 

- солдату, стрільцю 1-го стрілецького 

відділення 2-го стрілецького взводу  

2-ї стрілецької роти військової частини 

А7095 

 

Бобрулю  

Володимиру Володимировичу 

- капітану, командиру 1-ї стрілецької роти 

військової частини А7095 

 

Горохову 

Сергію Олександровичу 

- старшому солдату, старшому стрільцю 

2-го стрілецького відділення  
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1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької 

роти військової частини А7095 

 

Грибу  

Олександру Миколайовичу 

- лейтенанту, начальнику служби пального і 

мастильних матеріалів тилу військової 

частини А7095 

 

Котляру  

Володимиру Миколайовичу 

- старшому сержанту, головному  

сержанту - командиру 1-го кулеметного 

відділення кулеметного взводу  

1-ї стрілецької роти військової частини 

А7095 

 

Кучеруку  

Валерію Юрійовичу 

- солдату, номеру обслуги 2-го кулеметного 

відділення кулеметного взводу  

2-ї стрілецької роти військової частини 

А7095 

 

Михайленку  

Олександру Вікторовичу 

- прапорщику, начальнику клубу 

контрольно- технічного пункту взводу 

матеріально-технічного забезпечення 

військової частини А7095 

 

Одинцову 

Денису Іллічу 

 

- солдату, діловоду тилу військової частини 

А7095 

Шевченку  

Андрію Олександровичу 

- капітану, заступнику командира 

батальйону з озброєння - начальнику 

технічної частини військової частини 

А7095 

 

Шестакову  

Сергію Олексійовичу 

- старшому сержанту, радіотелефоністу  

1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької 

роти військової частини А7095. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


