
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                       № ___________

Про нагородження нагородами Львівської обласної ради

        Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021             
№ 185 «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років незалежності 
України», розпорядження голови обласної ради від 12.01.2011 № 18 «Про 
Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок»,  

за сумлінне виконання службового обов’язку, патріотизм, вірність 
військовій присязі, високий професіоналізм та з нагоди Дня Збройних сил 
України:

1. Нагородити Почесними відзнаками Львівської обласної ради                     
«30 років незалежності України»:

майора Стопуряка Андрія Васильовича – старшого викладача циклової 
комісії вогневої підготовки 49 навчального центру розвідки 184 навчального 
центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного;

майора Осадчука Івана Васильовича – начальника циклової комісії 
водіння та технічної підготовки 49 навчального центру розвідки 184 
навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного;

майора Малярчука Івана Миколайовича – старшого офіцера відділення 
персоналу та стройового 49 навчального центру розвідки 184 навчального 
центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного;

лейтенанта Чікеля Юрія Володимировича – викладача циклової комісії 
вогневої підготовки 49 навчального центру розвідки 184 навчального центру 
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
старшого лейтенанта Безбородова  Олексія Володимировича – 

заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення 
навчальної розвідувальної роти навчального батальйону 49 навчального центру 
розвідки 184 навчального центру Національної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного;



2
майстер-сержанта Кондрата Віталія Ярославовича – головного 

сержанта 49 навчального центру розвідки 184 навчального центру Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

старшого сержанта Александрову Валентину Василівну – штаб-сержанта 
3 категорії відділення персоналу та стройового 49 навчального центру розвідки 
184 навчального центру Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного;

старшого солдата Самойленка Сергія Володимировича – інструктора з 
водіння взводу навчально-бойового озброєння та техніки роти навчально-
бойового озброєння та техніки 49 навчального центру Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

3. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на заступника 
керуючого справами обласної ради М. Туркало.

Підстава: лист  військової частини А4138 від 03.12.2021  № 1313 (вх № 02-8237 
від 06.12.2021).

Ірина ГРИМАК
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