
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», враховуючи розпорядження голови обласної ради від 15.02.2022 № 21 
«Про нагороди Львівської обласної ради»: 

 за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені в захисті 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне 
виконання службового обов'язку та з нагоди Дня Конституції України:

1.  Відзначити нагородою «Подяка голови Львівської обласної ради»:
підполковника Чеховського Юрія Ігоровича – начальника служби 

планування застосування та безпеки операцій оперативного відділу секції 
планування застосування штабу Західного територіального управління 
Національної гвардії України;  

майора Леськова Ігоря Олександровича – офіцера (з питань культурно-
просвітницької роботи та служби військового духовенства) відділу по роботі з 
особовим складом секції персоналу Західного територіального управління 
Національної гвардії України;

майора Андрухіва Олега Юрійовича – старшого офіцера служби 
оперативної підготовки відділу планування та оперативної підготовки секції 
підготовки Західного територіального управління Національної гвардії 
України;

майора Смірнова Володимира Євгеновича – першого заступника 
командира – начальника штабу 2 стрілецького батальйону (з охорони та 
оборони об’єктів державного значення) смт Добротвір Львівського району 
Львівської області військової частини 3002;

2. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
капітана Демчука Ігоря Володимировича – командира 1 групи 

спеціального призначення окремого загону спеціального призначення 
Західного територіального управління Національної гвардії України;

капітана Буковського В’ячеслава Володимировича – старшого 
інструктора (з тактико-спеціальної та вогневої підготовки) групи спеціального 



2
призначення (інструкторів) окремого загону спеціального призначення 
Західного територіального управління Національної гвардії України;

капітана Дудаша Олега Дмитровича – начальника проектувально-
конструкторського відділення бази з ремонту радіоелектронної техніки 
Західного територіального управління Національної гвардії України;

капітана Туписа Мар’яна Богдановича – командира стрілецької роти (з 
охорони об’єкта № 17) 4 стрілецького батальйону (з охорони та оборони 
об’єктів державного значення) м. Стрий Львівської області військової частини 
3002;

старшого лейтенанта Войта Дмитра Сергійовича – командира 
стрілецького взводу (з охорони об’єкта № 27) стрілецької роти (з охорони 
об’єктів: № 30, 26, 27) 5 стрілецького батальйону (з охорони та оборони 
об’єктів державного значення) м. Дрогобич Львівської області військової 
частини 3002;

молодшого сержанта Талмазан Ольгу Миколаївну – начальника складу 
вузла зв’язку I категорії Західного територіального управління Національної 
гвардії України.

3. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на керуючого 
справами обласної ради М. Литвинюк.
Підстава: лист Західного територіального управління Національної гвардії 
України від 18.06.2022 № 50/9/2-658 (вх № 02-1603 від 20.06.2022).

                                                                        Ірина ГРИМАК


