
чугутвськА РАйоннА
дшРжАвнА Адм|н[стРАц1я
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9уц!в

11ро нагород}кення в|дзнаками

Б|дпов|днодор!шлення9угувсько|районно|Радив|д11.01.2002
<|{ро в!дзнаки районно| ради'' р'и'"но| деря<авно] адм|н|страц|!> (з| зм|нами)'

врахову}очи р|тшення ком|с|] 3 питань нагородя{ення районно? державно{

адм|н|страц|| та районно| Ради (протокол в1д 0в.|0'2021 ]ч{ч 15) за сумл|нне

виконання .''у*б'''* обо"'язк}ц в|рн|сть Б|йськов|й присяз|, зр€вкову

в|йськову дисципл|ну, особисту мужн|сть, вттсокий профес|онал|зм' виявлен| у

захист| суверен!т"'у, 
'.р'тор|ал"но| 

ц|л|сност! | недоторканност| !кра!ни та з

нагоди [ня захисник|в | захисниць }кра|ни нагородутти |{очесното щамотото

9угувсько| районно| державно] адм|н|страц|] та чугу|воько! районно| ради:

_ стар1шого пом!чника кер|вника польотами

групи управл|ння польотами в|йськово|

чаотини 
^ 

4\04, майора;

_ командира в|дд|лення шттабних ма1шин взводу

цлтабних маш[1{н роти зв'язку тилового пункту

управл|ння по]1ьового вузла зв'язку в|йськово]

частини А 0501, серх{анта;

чугу|вськА РАйоннА
РАдА

хАРк1вськот оБлАст1

РозпоР яджшння

в1д

{уц!всько[
адм1н1страш1!

Ради

районно| дер?!(авно1
та 9угу!всько| районно[

Бабенка
.{мища Б!кторовина

Белянського
!ениса [еорг|йовича

Бурейко
Флену Б|ктор!вну

стр!льця-пом]чника гранатометника

1-го пцехан|зованого в!дд|лення

3-го механ|зованого взводу 9-\ механ|зовано|

роти 3-го механ|зованого батальйону

в|йськово| чаотини А 05 0 1, солдата;

вод|я-електр?{ка в|дд|лення |нженерних

конструкц!й |ня<енерно-техн|чного взводу

|нженерно-техтт|чно| роти групи |нх<енерного

забезпечення в|йськово| частиъ{и А 0501'

солдата;



,{атненка
Фл ександра Р1икол айовича

[енисенко
.[{лодмилу Флександр|вну

€п|тпина
1вана Флекс!йовича

€ф|мова
Бадима }Фр|йовина

}{овчака
Б|ктора Басильовича.

3тоз|на
€тан|слава йихайловича

[сма!лова
Бльв!на Фктай огли

1{исельова
€ерг|я Б|кторовииа

1{орольова
Романа Анатол|йовича

2

головного серя{анта - командира |нженерно-
саперного в|дд|лення |нх<енерно-саперного
взводу 1-го механ|зованого батальйону
в|йськово\ чаотини А 0501' молод1шого
серх{анта;

механ|ка-рад|отелефон|ста в3воду управл|ння
розв!дувальгто| роти в|йськово| частини
А 0501, старш|ого сер)канта;

_ командира 2-го зен|тного артилер|йського
взводу зен1тно] ракетно-артилер|йсько| батаре1

зен|тного ра1(етно-артилер|йського див|з|ону
в|йськово\ частини А 050 1, кап!тана;

- головного сер)канта 3-го механ|зованого
взводу 5-т механ1зовано1 роти
2-го механ|зованого батальйону в|йськово|
частини А 0501' стар1шого серя{анта;

_ вод|я 3-го м|нометного взводу м|нометно]
батаре1 3-го механ|зованого бата:тьйону
в|йськово1 частини А 050 1, солдата;

стар1пого пом!чника нач€!|1ьника в|дд|лення
п|дготовки в!йськово| частини А 0501,

стар1пого лейтенанта;

командира господарчого в|дд|лення взводу
матер|ального забезпечення танкового
батальйону в|йськово! частини А 0501,

стар1цого серх(анта;

_ головного серя{анта по)ке)кного взводу бази

збер|гання |нх<енерних босприпас|в та майна
в|йськово1 чаотини 

^ 
05 4з, прапорщика;

|нженера щупи регламенту та ремонту л|так|в

техн|чно-екоплуатац|йно| чаот||ъ\\4 ав|ац|йно!

техн|ки в|йськово| частини А 4|04, стартшого

лейтенанта;



(ул|кову
Р1арину Борис|вну

1(унаховця
1вана Феодос|йовича

.[{итвинову
Флену Флег|вну

Р1аляв|ну
Флену Б|ктор|вну

йельника
Болодимира Р1ихайловича

Р1еренкова
€вгена 1(остянтиновича

Ёаумова
Б|тал|я €ерг|йовина

Фсадчого
Б|тал|я 1Фр|йовина

|{авлова
Бладислава 1Фр|йовича

-,

оператора в|дд|лення обл|ку моб|л|зац|йно|

роботи третього в1дд1лу 9угу|вського

районного територ1а]1ьного центру
комплектуванътя та соц|ально| п|дтримки,
стар1пого солдата;

_ техн|ка в|дд|лення збер|гання |нэкенерних

босприпас|в 6ази збер|гання |нхсенерних

босприпас|в та майна в|йськово\ чаотпни

^ 
054з 

' 
прапорщика'

_ стар1шого оператора рад|олокац|йно| станц||

взводу управл|ння нача-11ьника протипов1тряно|

оборони в|йськово| частини А 0501,

молод1пого сер)канта;

- оператора в|дд|лення рад|отехн|чно| розв|дки
в|йськово|частини 

^ 
|99з' стар1шого солдата;

_ нача.]тьника в]дд|лення рад|орозв|дки
в|йськово| частини А 1.99з' стар1шого

лейтенанта;

_ нач€ш1ьника в|дд|лення техн|чних засоб|в

охорони бази збер|гання !нженерних

босприпас|в та майна в!йськово\ частини

^ 
054з, кап|тана;

нач€ш1ьника пункту управл|ння артилер|йсько|

розв|дки батаре| управл|ння та артилер|йсько|

розв|дки в|йськово\ чаотини А 0501' стар1пого

лейтенанта;

- стар1шого
в|йськово|
лейтенанта;

оф|цера
частини

командного пункту
А 1993' стар1пого

_ оператора-топогеодезиста 1-го самох|дного

артилер|йського взводу 1-т самох|дно{

артилер|йсько! батаре1 1-го самох|дного
артилер|йського див|з|ону бригадно|

артилер|йсько| щупи в|йськово| частини

А 0501 , солдата;



|{ерепелицто
Романа |{антелейовича

|{етренка
}@р|я Болодимировича

|{ехова
€ерг|я Флекс|йовича

|[|ннука
Андр|я |[етровина

|{лаксиву
Анастас|то €ерг||вну

|1ощомського
€ерг|я Анатол|йовича

|[опова
Балер|я €вген|йовича

|{рудн|кова
|[авла Флександровича

Рослякову'
Ё{атал|то 1!1икола|вну

4

_ техн|ка обслуги обслуговування л|так!в,

двигун|в | засоб|в авар|йного покидання л|така

|нженерно-ав!ац|йно| слу>кби ав|ац|йно{

ескадриль| в|йськово| частини А 4\04,
прапорщика;

вод|я-електрика 1-го реактивного
артилер|йського взводу 2-\ реактивно{
артилер|йоько] батаре| реактивного
артилер|йського див!з|ону бригадно|

артилер|йсько| групи в|йськово] частини

А 0501, рядового;

головного серя{анта-командира м|номета

1_го м|нометного в|дд|лення м|нометного

взводу роти вогнево] п|дтримки в|йськово|

чаотини 
^ 

19з9' старш1ину;

командира в|дд|лення командира ма1цини

1-го взводу охорони роти охорони та

забезпечення 6ази збер|гання |ня<енерних

босприпас|в та майна в|йськово| частини

^ 
05 4з, молод1пого серх{анта;

сержанта |з матер|ального забезпечення

1-т механ|зовано| роти 1-го механ|зованого

батальйону в|йськово\ чаотини А 0501,

стар1шого сер}канта;

нач€ш1ьника в|дд|лення персон€|"лу-заступника

нач€!льника ш:табу в|йськово] частини А 4|04,
п|дполковника;

командира в|дд|лення взводу рад!ац|йно]
х|м|чно| та б|олог1чно| розв|дки роти

рад|ац!йного х|м]чного та б|олог]чного захисту

в|йськово| частини А 05 0 1, серх<анта;

по)ке)кного пох(е)кного взводу в|йськово|

чаотини А 0501', оолдата;

оф|цера в|дд|лення оф!цер|в запасу | кадр|в

9угу|вського районного територ|ального-

центру комплектування та соц|ально|

п|дтримки, молод1пого лейтенанта;



Рябова
,{митра Болодимировича

€еменович
€в|тлану |ван|вну

€сргесву
1етяну .|{еон|д|вну

(тароду6а
Р1аксима Б|кторовина

€тефани1шена
Богдана Б|кторовииа

€тр|льцову
Анну Анатол||вну

1имченко
Анну Б|тал||вну

т{ереваня

1горя Б|кторовина

9иркова
Фпександра Болодимировича

|[вейковського
[енис а ]\:{и ко л ай о в ич а

5

_ головного сер)канта-командира в|дд|лення

ремонтного взводу ремонтно? роти
бронетанкового озбросння | техн|ки ремонтно-
в|дновлтов€ш1ьного батальйону в|йськово|
чаотиъти А 0501' серх{анта;

- головну медичну сестру медично1 роти
в|йськово] частини А 0501, головного
сержанта;

_ розв|дника-рад|отелефон|ста

_ бухгалтера в|йськово| чао^[иъ|и А
стар1пого солдата;

|99з,

частини 
^ 

0 5 4з' лейтенанта;

|нх< енер но - ав| ац|йно]
чаотини 

^ 
4|04, кап|тана;

слух<би

оф|цера в|дд|лення обл!ку

роботи другого в1дд1лу

територ|ального
та соц|ально!

_ заступника нач€ш1ьника групи територ1€!"льно1

оборони 9угувського районного
територ|ального центру комплектування та

соц|ально| п|дтримки, майора;

- начш1ьника медично| слух<би в|йськово|
чаотини А 0501, майора медично\ слу>к6и;

_ стар1шого бойового медика 6-] механ|зовано|

роти 2-го механ|зованого батальйону

в|йськово1 частини А 050 1, серх{анта;

моб|л|зац|йно]
{угу!вського районного
центру комплектування
п|дтримки, кал|тана;

[-го розв|дув€!-]-1ьного в|дд|лення

розв|дувального в3воду в|йськово| частини

^ 
|9з9' со[\дата;

_ оф1цера в|дд|лення чергових з безпеки 6ази

збер|гання |нженерних боеприпас|в та майна

в|йськово!

_ |нженера
в|йськово|

стар11]ого



11[тагера

!митра Б!кторовина

1!ербак
Р1арину Флекс|!вну

}Фрненко
Б!ктор|то Флександр|вну

Акубу
|!1арину Б|ктор|вну

6

механ|ка-вод|я-щанатометника
2-го протитанкового артилер|йського взводу
протитанково] артилер|йсько] батаре1
протитанкового артилер|йського див|з|ону
в|йськово| частини А 050 1, стар1шого солдата;

заступника з мор€ш1ьно-психолог|чного
забезпеченн'1 1-т самох|дно| артилер|йсько]
батще1 2-го самох|дного артилер|йського
див1з|ону в|йськово| частини А 0501,
лейтенанта;

головного спец|ал|ста
моб1л|зац|йно| роботи
9угу|вського районного
центру комплектування
п|дтримки;

в|дд|лення обл|ку
пер1шого в|дд|лу

територ|ального
та соц|ально]

_ оператора-механ|ка в!дд|лення |нформац|йних
систем польового вузла
частини А \99з, солдата.

зв'язку в|йськово|

оннф

[рина постн|ковА
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