
 

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”, розпоряджень голови обласної ради від 12.01.2011 № 18 “Про 
Грамоту Львівської обласної ради та цінний подарунок” та від 30.07.2008              
№ 1470 “Про нагороди Львівської обласної ради”,

за мужність, високий професіоналізм, виявлені в захисті державного 
суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне виконання 
службових обов'язків та з нагоди Дня захисників і захисниць Украї́ни:

1. Відзначити нагородою Львівської обласної ради “Подяка обласної ради”:
військову частину А 0998.
2. Нагородити цінними подарунками (годинниками): 
старшого солдата Дибу Юрія Миколайовича – старшого навідника           

1 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї               
1 самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частики А 0998;

солдата Троцюк Ольгу Володимирівну – оператора відділення 
управління взводу управління 1 самохідного артилерійського дивізіону 
бригадної артилерійської групи військової частини А 0998;

лейтенанта Шевчука Дмитра Вікторовича – командира 3 механізованого 
взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини             
А 0998; 

 солдата Кожем’якіна Віктора Івановича – гранатометника                                    
2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти                    
I механізованого батальйону військової частини А 0998;

старшого лейтенанта Мар’яша Андрія Дмитровича -  командира зенітної 
ракетно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 
військової частини А 0998;

старшого лейтенанта Пересаду Михайла Григоровича – начальника 
зв’язку – командира взводу зв’язку танкового батальйону військової частини            
А 0998;



2
капітана Андріїва Володимира Васильовича – командира 2 танкової 

роти танкового батальйону військової частини А 0998;
солдата Гречуха Сергія Васильовича – гранатометника   2 мотопіхотного 

відділення 2 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного 
батальйону військової частини А 0998;

рядового Дулька Андрія Валерійовича – стрільця-помічника 
гранатометника 3 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 2 
мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини  А 0998;

старшого солдата Сердечного Андрія Володимировича – командира 
ремонтного відділення бронетанкової техніки ремонтного взводу ремонтної 
роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального 
батальйону військової частини А 0998;

рядового Сіренка Ростислава Ігоровича – номера обслуги 
гранатометного взводу 2 механізованого батальйону військової частики А 0998;

солдата Підвишенного Сергія Олександровича – номера обслуги 
кулеметного взводу 2 механізованого батальйону військової частини А 0998;

солдата Волощук Олену Михайлівну – водія автомобільного взводу 
підвозу продовольства, речового і військово-технічного майна групи 
матеріального забезпечення військової частини А 0998;

старшого солдата Кінчака Богдана Валерійовича – механіка-водія 2 
механізованого відділення 1 механізованого взводу 8 механізованої роти 3 
механізованого батальйону військової частини А 0998;

солдата Коростіля Ярослава Івановича – навідника 1 комендантського 
відділення комендантського взводу військової частини А 0998;

молодшого сержанта Зубковича Олега Станіславовича – старшого водія 
зенітного ракетного взводу 3 механізованого батальйону військової частини             
А 0998;

молодшого сержанта Сколоздру Василя Михайловича – командира 
відділення 2 реактивного артилерійського взводу 3 реактивної артилерійської 
батареї реактивного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А 0998;

солдата Бойчука Владислава Віталійовича – оператора взводу 
управління командира реактивного артилерійського дивізіону бригадної 
артилерійської групи військової частини А 0998;

лейтенанта Гонтарук Ірину Вікторівну – командира 2 взводу 
протитанкових керованих ракет 2 батареї протитанкових керованих ракет 
протитанкового артилерійського дивізіону військової частини А 0998;

старшого сержанта  Квилійчука Анатолія Миколайовича – командира 
взводу забезпечення протитанкового артилерійського дивізіону військової 
частини А 0998;

старшого солдата Ілітича Любомира Романовича -  командира гармати 2 
самохідного артилерійського взводу 4 самохідної артилерійської батареї 2 
самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А 0998;
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старшого солдата Полюшкевича Миколу Вікторовича – старшого 

механіка-водія 1 самохідного артилерійського взводу 4 самохідної 
артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону бригадної 
артилерійської групи військової частини А 0998.

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

Підстава: звернення військової частини А 0998 від 20.09.2021 № 1066                
(вх № 02-6764 від 29.09.2021).

Ірина ГРИМАК
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