
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 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 активну громадянську позицію:

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

майора Селехмана Андрія Євгенійовича – командира військової частини 
А7390;

підполковника Самброса Анатолія Миколайовича – командира 
військової частини А7391;

підполковника Бончика Сергія Васильовича – командира військової 
частини А7392.

2. Відзначити нагородами «Подяка голови Львівської обласної ради»:
 старшого солдата Сагана Юрія Ігоровича – старшого стрільця 

стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової 
частини А7390;

лейтенанта Дубіля Сергія Романовича – офіцера групи персоналу штабу 
військової частини А7390;

солдата Ешанова Равшана Базарбайовича – навідника гранометного 
відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової 
частини  А7391;

старшого солдата Щукіна Сергія Сергійовича – стрільця-помічника 
гранатометника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти 
вогневої підтримки військової частини А7392. 

3. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
молодшого сержанта Цюцяка Володимира Васильовича – командира 

стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової 
частини А7390;



2
солдата Командира Олега Євгенійовича – водія стрілецького 

відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7391;
солдата Урунова Рустама Алішеровича – номера обслуги 

гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 
військової частини А7392;

лейтенанта Корвіна Владислава Володимировича – командира 
стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7392.

4. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
молодшого сержанта Гуменчука Юрія Васильовича – командира 

стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової 
частини А7390;

солдата Паздерську Оксану Мирославівну – фельдшера медичного 
пункту військової частини А7390;

старшого лейтенанта Москалика Романа Ярославовича – командира 
мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7391;

старшого лейтенанта Татарина Романа Любомировича – заступника 
командира роти вогневої підтримки з морально-психологічного забезпечення 
військової частини А7392.

5. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на керуючого 
справами обласної ради Р. Кокотайла.

Підстава: лист військової частини А7381 від 12.01.2023 № 1626/160 (вх № 02-73 
від 13.01.2023).

Ірина ГРИМАК


