
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 21 грудня 2018 року Миколаїв № 263-р 

 
 

 

Про нагородження особового складу  

підрозділів бригади територіальної  

оборони Миколаївської області 
 

 

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 Миколаївського 

обласного військового комісаріату, згідно з підсумками розгляду Комісії 

Миколаївської обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою 

обласної ради та Подякою обласної ради: 

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за успіхи у бойовій 

і політичній підготовці, старанність та сумлінне виконання службових 

обов'язків, активну життєву позицію: 

   

ГОРБУРОВА  

Миколу Леонідовича 

- солдата, стрільця 3-го стрілецького 

відділення 3-го стрілецького взводу  

2-ї стрілецької роти військової частини 

А7355 

 

ЖУБРИКА  

Олександра Васильовича 

- солдата, начальника радіостанції зв’язку 

управління окремої бригади територіальної 

оборони 

 

ЗАРЕЦЬКОГО  

Олександра Анатолійовича 

- молодшого сержанта, командира  

2-го  стрілецького відділення  

1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької 

роти військової частини А7355 
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КОВАЛЬЧУКА  

Андрія Дмитровича 

- молодшого сержанта, командира відділення 

комендантського взводу управління окремої 

бригади територіальної оборони 

 

ЛІСЯНСЬКОГО  

Андрія Вікторовича 

- солдата, стрільця 1-го стрілецького 

відділення 1-го  стрілецького взводу  

2-ї стрілецької роти військової частини 

А7355. 
 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за успіхи у бойовій і політичній 

підготовці, старанність та сумлінне виконання службових обов'язків, активну 

життєву позицію: 

 

ВОЛКОВОМУ  

Артему Сергійовичу 

- молодшому сержанту, командиру  

3-го стрілецького відділення 1-го 

стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти 

військової частини А7355 

 

ДУДЯКОВУ 

Сергію Михайловичу 

- солдату, командиру відділення інженерно-

саперного взводу управління окремої 

бригади територіальної оборони 

 

ПРОМАНОВСЬКОМУ  

Євгенію Вікторовичу 

- солдату, кухарю роти матеріально- 

технічного забезпечення управління окремої 

бригади територіальної оборони 

 

СИДОРЕНКУ  

Сергію Леонідовичу 

 

- солдату, водію комендантського взводу 

управління окремої бригади територіальної 

оборони 

 

СОЛОМІЧЕВУ  

Михайлу Опанасовичу 

- старшому солдату, стрільцю  

1-го  стрілецького відділення  

1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької 

роти військової частини А7355. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 


