
     

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

______________________                       № ___________

Про відзначення нагородами Львівської обласної ради

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021 № 185 «Про 
Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років незалежності України», 
розпорядження голови обласної ради від 30.07.2008 № 1470 «Про нагороди 
Львівської обласної ради» та від  12.01.2011 № 18 «Про Грамоту Львівської 
обласної ради та цінний подарунок», 

 за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені в захисті 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне 
виконання службового обов'язку та з нагоди сьомої річниці оборони 
Луганського аеропорту:

1. Нагородити Почесною відзнакою Львівської обласної ради                  
«30 років незалежності України»:

генерал-майора Ковальчука Андрія Трохимовича – командувача 
оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил 
України;

полковника Шворака Володимира Васильовича – командира                
80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України;

підполковника Сегейду Романа Степановича – начальника групи 
цивільно-військового співробітництва командування Десантно-штурмових 
військ Збройних сил України;

полковника Кураша Євгенія Юрійовича – командира 25 окремої 
повітряно-десантної бригади Збройних сил України.

2. Нагородити цінними подарунками (годинниками):



2

старшого лейтенанта Возняка Володимира Володимировича – 
командира  роти 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил 
України;

старшого солдата Пандяка Михайла Миколайовича – командира  
відділення 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України;

старшого сержанта Штеця Віталія Богдановича – головного сержанта 
батареї 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

3. Відзначити нагородою Львівської обласної ради «Подяка обласної 
ради»:

старшого сержанта Костилєва Костянтина Сергійовича – начальника 
радіостанції  80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України;

майора  Чергінця Юрія Івановича – заступника командира батальйону з 
повітряно-десантної підготовки 80 окремої десантно-штурмової бригади 
Збройних сил України;

старшого лейтенанта Терешка Івана Ярославовича – командира роти  
80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України;

лейтенанта Дупешка Миколу Івановича – командира взводу  80 окремої 
десантно-штурмової бригади Збройних сил України;

молодшого сержанта Височанського Володимира Володимировича – 
командира відділення 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил 
України;

майора Кураха Михайла Дмитровича – начальника штабу батальйону 
80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України;

старшину запасу Жукова Станіслава Вадимовича – інваліда війни.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Підстава: лист КЗ ЛОР «Будинок воїна»  від 30.08.2021 № 138                          
(вх № 02-6197 від 31.08.2021).

Ірина ГРИМАК
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