
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 20 лютого 2019 року Миколаїв № 20-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 ініціативу голови обласної ради,  

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 вагомий 

особистий внесок у справу захисту української держави та її народу, особисту 

мужність та відвагу, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня 

Героїв Небесної Сотні:  

 

АНДРІЄНКА  

Євгена Анатолійовича 

- старшого матроса, старшого навідника  

2-го артилерійського взводу 2-ї батареї 

артилерійського дивізіону військової частини 

А2062 

 

БЕЗСМЕРТНОГО  

Сергія Андрійовича 

 

- старшого матроса, обчислювача 

обчислювального відділення взводу 

артилерійської розвідки батареї 

радіолокаційної розвідки військової частини 

А2062 

 

БІЛОСВІТА  

Олександра Олександровича 

- старшого матроса, розвідника-далекомірника 

відділення управління командира батареї 

артилерійського дивізіону військової частини 

А2062 
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КОТИКОВИЧА 

Андрія Вікторовича 

 

- майора, заступника начальника тилу 

військової частини А2062 

МОЗГОВОГО  

Віталія Сергійовича 

 

- старшого прапорщика, головного старшину 

військової частини А2062 

ОЗЕРОВА  

Ігоря Петровича 

 

- старшого матроса, розвідника-

гранатометника відділення оптичної розвідки 

взводу артилерійської розвідки батареї 

радіолокаційної розвідки військової частини 

А2062 

 

СЛЮСАРЯ  

Андрія Вікторовича 

 

- старшого лейтенанта, командира  

2-ї протитанкової артилерійської батареї 

протитанкового дивізіону військової частини 

А2062 

 

ЮРЧЕНКА 

Михайла Миколайовича 

 

- підполковника, заступника командира 

частини МПЗ військової частини А2062 

ФАСІЯ  

Дмитра Миколайовича 

- старшого прапорщика, техніка батареї 

радіолокаційної розвідки військової частини 

А2062 

 

ШТЕМПАЛЮКА 

Євгена Дмитровича 

- лейтенанта, командира 1-ї протитанкової 

артилерійської батареї протитанкового 

дивізіону військової частини А2062 

 

ЯВТУШЕНКА 

Дмитра Володимировича 

- старшого матроса, водія 2-го розрахунку  

1-го взводу 1-ї артилерійської батареї 

артилерійського дивізіону військової 

частини А2062. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий внесок у розвиток 

української музичної культури, формування патріотичних цінностей у 

підростаючого покоління та з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні військовому 

оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади ім.генерал-хорунжого 

О.Алмазова (начальник  оркестру – військовий диригент, капітан-лейтенант 

військової частини А2062 – Мацюк Віталій Андрійович). 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

 


