
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

Від 01 серпня 2022 року              Стрий             № 153

Про нагородження 
Почесною грамотою 
Стрийської міської ради
та цінним подарунком

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, на підставі клопотання командира військової частини полковника Івана 
Величка від 22.07.2022 № 350/489/870, протоколу комісії з питань нагородження 
відзнаками міського голови та Стрийської міської ради від 29.07.2022 № 13, за 
особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання 
військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Повітряних Сил 
Збройних Сил України:

1           Нагородити Почесною грамотою Стрийської міської ради:
- Мелендевича Ігоря Васильовича – сержанта, командира взводу 

матеріального забезпечення військової частини А2060;
- Пацака Олега Станіславовича – сержанта, начальника 

фільтрувальної станції інженерно-саперної роти військової частини 
А2847;

- Берекета Сергія Вікторовича – молодшого сержанта, старшого 
механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки 
командного пункту військової частини А2847;

- Савченка Вадима Геннадійовича – молодшого сержанта, 
начальника обслуги відділення технічного обслуговування та ремонту 
військової частини А3420;

- Гребеняк Галину Романівну – старшого солдата, спеціаліста, 
оператора, діловода групи секретного документального забезпечення 
військової частини А3604;

- Петришина Михайла Михайловича – солдата, оператора відділення 
зберігання ракет технічної батареї військової частини А2847;

- Мундусова Анатолія Олександровича – майора, начальника 
оперативного відділення – заступника начальника штабу військової 
частини А2847;



- Кузьмича Андрія Валерійовича – старшого лейтенанта, заступника 
начальника служби охорони державної таємниці військової частини 
А2847;

- Гищука Михайла Володимировича – старшого сержанта, 
заступника начальника обслуги, зенітної ракетної батареї військової 
частини А2060;

- Власюка Андрія Володимировича – молодшого сержанта, 
начальника запитувача радіолокаційної станції, командного пункту 
військової частини А2847;

- Куліченко Ольгу Вікторівну – старшого солдата, відповідального 
виконавця відділення персоналу та стройового штабу військової 
частини А2847;

- Руденка Олександра Олександровича – солдата, стрільця-зенітника 
1107 взводу охорони військової частини А3420;

- Озерянського Івана Сергійовича – солдата, водія-кранівника 
інженерно-саперної роботи військової частини А2847;

- Коцовського Романа Ігоровича – солдата, оператора вузла зв’язку 
військової частини А3604;

- Кухара Миколу Івановича – солдата водія-кранівника інженерно-
саперної роти військової частини А2847.

2.      Нагородити цінним подарунком - Пам’ятним наручним годинником                        
від міського голови м.Стрий:
- Забудька Богдана Анатолійовича – майора, командира зенітної 

ракетної батареї військової частини А2060, ІПН 3380519353;
- Пронюка Миколу Володимировича – старшого лейтенанта, 

начальника обслуги автоматизованих засобів управління командного 
пункту військової частини А2847, ІПН 3066904138;

- Шуміка Андрія Миколайовича – лейтенанта, старшого помічника 
начальника відділення персоналу та стройового штабу військової 
частини А2847, ІПН 3005201070;

- Ворону Віталія Івановича – старшого сержанта, командира 
відділення охорони 1106 взводу охорони військової частини А2847, 
ІПН 2930411458;

- Погорелця Микиту Станіславовича – молодшого сержанта, 
головного сержанта пожежного взводу – командира відділення 
військової частини А2847, ІПН 3679803179;

- Михальчука Віталія Олеговича – солдата, старшого слюсаря 
відділення розбирально-складальних робіт ремонтного взводу 
автомобільної техніки ремонтно-технічної роти військової частини 
А2847, ІПН 3711503495.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Андрія Стасіва.

Перший заступник 
міського голови                                              Микола Дмитришин


