
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Від 13.10.2022 м. Стрий                      № 235

Про нагородження
цінними подарунками та 
Почесними грамотами 
Стрийської міської ради

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, на підставі звернення командира військової частини А2847 Івана 
Величка від 07.10.2022 №350/489/1377, протоколу Комісії з питань 
нагородження відзнаками міського голови та Стрийської міської ради від 
11.10.2022 № 23, за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені у захисті 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі, зразкове виконання військового обов’язку, високий 
професіоналізм та з нагоди Дня захисників і захисниць України:

1. Нагородити цінним подарунком — батарея універсальна Vinga 20000 
mAh QC3.0 Display soft touch black (VPB2QLSBK):

- Білінського Петра Васильовича – лейтенанта, інженера відділення 
бойового управління командного пункту військової частини А2847 (ІПН 
34160009535);

- Прейса Романа Володимировича – штаб-сержанта, командира взвод 
роти матеріального забезпечення військової частини А2847 (ІПН 3131904155);

- Одинака Михайла Васильовича – старшого сержанта, заступника 
начальника обслуги зенітно ракетної батареї військової частини А3394 (ІПН 
2862219712);

- Перій Володимира Володимировича – молодшого сержанта, командира 
відділення інженерно-саперної роти військової частини А2847 (ІПН 
298012535);

- Джуса Сергія Олександровича – молодшого сержанта, командира 
артилерійського відділення 1106 взводу охорони військової частини А2847 
(ІПН 3244817933);



- Збудовського Володимира Андріяновича – старшого солдата, 
радіотелеграфіста інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини 
А2847 (ІПН 3459804516);

- Федорика Андрія Ігоровича – старшого солдата, старшого хіміка 
відділення радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А2847 
(ІПН 3223609154);

- Куща Сергія Олеговича – солдата, майстра взводу технічного 
обслуговування ремонтно технічної роти військової частини А2847 (ІПН 
3723503194);

- Довганя Дмитра Сергійовича – солдата, водія хіміка відділення 
бойового управління військової частини А3420 (ІПН 3663210333);

- Нікітченко Максима Олександровича – солдата, водія-електрика зенітно 
ракетної батареї військової частини А3394 (ІПН 3732908859);

- Петришина Михайла Михайловича – солдата, оператора обслуги 
зберігання ракет технічної батареї військової частини А2847 (ІПН 2442811358).

2. Нагородити Почесними грамотами Стрийської міської ради:
- Чепу Тетяну Василівну – капітана, заступника начальника командного 

пункту з морально-психологічного пункту військової частини А2847;
- Гречана Уляна Олеговича – старшого сержанта, тимчасово виконуючого 

обов’язки начальника медичного пункту військової частини А2847;
- Майхера Богдана Васильовича – сержанта, начальника радіостанції 

зенітно ракетної батареї військової частини А3394;
- Барбаза Василя Івановича – молодшого сержанта командного зенітного 

ракетного відділення 1106 взводу охорони військової частини А2847;
- Мацьківа Романа Івановича – старшого солдата, обчислювача 

топогеодезичного відділення командного пункту військової частини А2847;
- Улича Андрія Васильовича – солдата, водія номера обслуги взводу 

охорони 1107 військової частини А3420;
- Савчина Володимира Володимировича – солдата, радіотелеграфіста 

інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини А2847;
- Жуковського Андрія Володимировича – солдата, хіміка відділення 

радіаційної, хімічної, біологічної розвідки військової частини А2847;
- Кушина Івана Михайловича – солдата, водія-електрика технічної батареї 

військової частини А2847.

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

Міський голова                                                                          Олег Канівець


