
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», від 14.06.2022 № 377 «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради 
"80-річчя від дня створення Української повстанської армії"», 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 Почесною відзнакою  Львівської обласної ради                  
«80-річчя від дня створення Української повстанської армії»:

полковника Курка Валерія Бориславовича – командира військової 
частини А7031.

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

капітана Труша Юрія Степановича – начальника штабу-першого 
заступника командира батальйону військової частини А7076;

майстер-сержанта Деркача Володимира Володимировича – головного 
сержанта-командира розвідувального відділення військової частини А7077.

3. Нагородити цінними подарунками (годинниками):
полковника Музику Олександра Йосифовича – заступника командира 

частини-начальника відділу морально-психологічного забезпечення військової 
частини А7031;

солдата Яцишина Бориса Богдановича – водія роти логістики військової 
частини А7031.

4. Відзначити Грамотами Львівської обласної ради:
лейтенанта Батюка Назара Богдановича – начальника логістики-

заступника командира військової частини А7075;
молодшого лейтенанта медичної служби Шульгача Олексія 

Олександровича – начальника медичного пункту військової частини А7079;
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старшого сержанта Турка Олега Васильовича – головного сержанта 

другого стрілецького взводу третьої стрілецької роти військової частини А7371;
солдата Кіся Миколу Андрійовича – оператора-розвідника військової 

частини А7076.
5. Відзначити нагородами «Подяка голови Львівської обласної ради»:
 солдата Боголуцького Арсена Руслановича – оператора-розвідника 

військової частини А7076;
солдата Семесинова Миколу Валерійовича – водія третього стрілецького 

відділення другого стрілецького взводу третьої стрілецької роти військової 
частини А7371;

солдата Хруника Олега Ігоровича – водія автомобільного відділення 
взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини  А7079;

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

Підстава: лист військової частини А7031 від 13.01.2023 № 41 (вх № 02-80 від 
13.01.2023).

Ірина ГРИМАК


