
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 01 листопада 2018 року Миколаїв № 212-р 

 
 

 

Про нагородження з нагоди  

Дня ракетних військ і артилерії 

та Дня інженерних військ 

 

 

          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 А2022 Військово-Морських Сил Збройних Сил України, 

згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради та 

з нагоди Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ: 

 

 1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за особистий 

внесок у справу захисту української держави та її народу, мужність, збереження 

та розвиток національних військових традицій, сумлінне виконання службових 

обов’язків, високий професіоналізм, активну життєву позицію:  

 

ЖЕРНОСЄКОВА 

Андрія Михайловича 

- старшого матроса, командира відділення 
управління взводу управління командира батареї 
гаубичної самохідно-артилерійської батареї 
гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 
бригадної артилерійської групи військової частини 
А2802 Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України  
 

ФЕСЕНКА  

Миколу Вікторовича 

- матроса, командира гармати протитанкового 
артилерійського взводу протитанкової 
артилерійської батареї протитанкового 
артилерійського дивізіону бригадної 
артилерійської групи військової частини А2802 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України  
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ЦИГНАДЗЕ 

Лері Руслановича 

- старшого матроса, водія транспортного відділення 

інженерно-технічного взводу інженерно-технічної 

роти групи інженерного забезпечення військової 

частини А2802 Військово-Морських Сил Збройних 

Сил України. 

 

 2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за особистий внесок у справу 

захисту української держави та її народу, мужність, збереження та розвиток 

національних військових традицій, сумлінне виконання службових обов’язків, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію:  

 

АНТОНЮКУ  

Івану Андрійовичу 

- старшому матросу, старшому водію-механіку-

радіотелефністу 1-го розрахунку 1-го проти-

танкового артилерійського взводу 2-ї 

протитанкової артилерійської батареї протитанко-

вого артилерійського дивізіону бригадної 

артилерійської групи військової частини А2802 

командування морської піхоти командування 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

 

КОВАЛЬЧУКУ 

Дмитру Васильовичу 

- матросу, командиру відділення управління взводу 

управління командира батареї  реактивної 

артилерійської батареї реактивного артилерійсь-

кого дивізіону бригадної артилерійської групи 

військової частини А2802 Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України  

 

КУЛЬБАШНОМУ 

Олександру 

Олександровичу 

- матросу, радіотелефоністу відділення зв’язку 

взводу управління мінометної батареї військової 

частини А2802 командування морської піхоти 

командування Військово-Морських Сил Збройних 

Сил України 

 

ШЕРЕМЕТУ 

Юрію Романовичу 

- матросу, водію-заряджаючому 2-го розрахунку  

1-го реактивного артилерійського взводу  

1-ї реактивної артилерійської батареї реактивного 

артилерійського дивізіону бригадної 

артилерійської групи військової частини А2802 

командування морської піхоти командування 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 


