
чугу|вськА РАионнА
двР}кАвнА Адм!нгстРА ц!я

в1д

||ро нагород}[(ення
(|уц!всько! районно[ дерясавно|

чугу1вськА РАионнА
РАдА

хАРк|вськот оБлАст|

РозпоРядх{шння

9угу'пв

в!дзнаками

]\ъ 21) за сумл|нне
лрисяз|, зразкову

_ зовн|тпнього п|лота (оператора) безп|лотних
л|тальних апарат|в взводу безп|лотних
ав|ац|йних комплекс!в розв|дувально| роти
в|йськово| чаотини А05 0 1, со{|дата;

техн|ка рад|олокац|йно| системи посадки
л|так|в роти зв'язку та рад|отехн|чного
забезпечення бата;тьйону зв'язку та

рад|отехн|чного забезпечення в|йськово|
частини 

^4 
| 0 4, тштаб-серх{анта;

нач€штьника медичного пункту 1-го
м ехан|зованого б ат альйону в |й ськово| частини
А050 1, лейтенанта медично| служби;

головного сержанта _ командира в|дд|лення

роти охорони в|йськово| частини 
^41'04'стар1пого серх{анта;

адм1н|страц![ та {угу|всько[ районно[

Б|дпов|дно до р|тпення 9угувсько| районно| Ради в|д 11.01 .2002
<|{ро в|дзнаки районно| ради та районно| дер>кавно] адм|н|страц||> (з| зм|нами),

Ради

адм|н|страц|| та районно| Ради (протокол в|д 0|.12.202|
виконання слу>кбових обов'язк|в, в|рн|сть Б|йськов|й

врахову}очи р|тшення ком|с|| 3 питань нагород)кення районно| державно|

в|йськову дисципл|ну, особисту мужн|сть, високий профес|онал|зм, виявлен! у
захист| суверен1тету, територ|ально] ц|л]сност| | недоторканност! }кра|ни та з
нагоди [ня 3бройних €ил !кра!ни:

1. Ёагородити |[очесното щамото}о
адм|н|страц|? та 9угу|всько? районно? ради:

{угу|всько| районно| дер>кавнот

Азарян
Анастас|то Болодимир|вну

Бичкова
1!1аксима Б|кторовииа

Богачова
Б]тал|я 1горовина



[ребенкову
Флену Болодимир|вну

[рибутпенкова
1вана Болодиплировича

,{егосва
[ригор|я [ригоровииа

3акревського
€ерг!я €ерг|йовина

1{олесник
€лизавету Б|ктор|вну

|{ол]сника
Флександра Анато л|йовича

1{укленка
Флександра Флександровича

Р1ороховського
Б|ктора ]вановича

Фрл|кова
Р1иколу }Фр|йовина

Романенка
1вана Флександровича

2

_ коменданта бази збер|гання |нт<енерних
босприпас|в та майна в:йськово] частини

^054з' 
лейтенанта;

_ нач€|льника тптабу пер1шого заступника
командир а б ат а;тьйону аеродромно_техн1чного
забезпечення в|йськово| частини 

^4|04,майора;

_ начаг1ьника бази збер|гання |ня<енерних
боеприпас|в та майна в|йськово? частини

^054з, 
п|дполковника;

_ командира танка оператора пожежного
взводу в|йськово| частини А0501, стар1пого
солдата;

_ старт1|ого ав|ац|йного техн|ка щупи
регламенту та ремонту ав|ац|йних двигун|в
техн|чно-експлуатац|йно| частини ав1ац|йно|
техн|ки в|йськово| частини А41'04, стар1шого
лейтенанта;

_ командира 3-го механ|зованого в|дд|лення _
командир а мат17ини 1 -го механ|зованого взводу
6-т механ|зовано] роти 2-го механ|зованого
батальйону в|йськово| частин А0501,
серх{анта;

- стар1шого оф|цера моб|л|зац|йного в|дд|лення
9угу!вського районного територ|ального

центру комплектування та соц|ально|
п|дтримки, катт|тана;

_ командира в|дд|лення 2-го реактивного
артилер|йського взводу 1-т реактивно|
артилер1йоько! 6атаре1 реактивного
артилер|иського див|з!ону бригадно|

щтилер|йсько| групи в|йськово] частини
А0501' сержанта;

командирароти охорони та забезпечення 6ази
збер|гання |н>кенерних боеприпас|в та тутайна

в|йськово| чаотини 
^ 

05 4з' лейтенанта;

стр1льця-зен!тника 2-го зен|тного ракетного
взводу 1_! зен|тно? ракетно! батаре| зен1тного

ракетно-артилер|йського див|з|ону в|йськово|
частини А05 0 1, солдата;



€амойлова
Басиля Басильовича

€теценка
Б|ктора |вановича

1урнинову
Аллу Болодимир|вну

)(ана
Болодимира Андр|йовича

11[андулу

.{ем'яна €ерг|йовина

11[евцова
Антона [еннад|йовича

-
-)

командира ланки стар1цого льотчика-
|нструктора ав|ац|йно| ескадриль? в|йськово|
частини 

^4|04' 
майора;

_ вод|я_електрика в!дд]лення управл|ння взводу

управл|ння протипов1тряно1управл1ння начальника протипов1тряно1
оборони в|йськово| частини А0501' стар1шого

солдата;

оператора групи зв'язку 9угу!вського
районного територ|€ш1ьного ценщу
комплектуваътня та соц|ально| п1дтримки,
стар1шого солдата;

стр|льця-рад|отелефон|ста 1-го в|дд!лення
снайпер|в взводу снайпер|в в|йськово| частини
А0501, солдата;

командира 2-го самох!дного артилер|йського
взводу 2-1 самох|дно| артилер|йсько| 6атаре|
2-го самох|дного артилер|йського див|з|ону
бригадно| артилер|йсько| щупи в|йськово!
частини А05 0 1, тптаб-серх{анта;

_ оператора взводу безп1лотних ав|ац!йних
комплекс|в батаре\ управл|ння та
артилер|йсько| розв|дки в!йськово1 частини
А050 1' стар1шого солдата.

6ази збер|гання
та майна в|йськово|

_ командиру пожея{ного взводу бази збер|гання
|нженерних боеприпас|в та майна в|йськово|
частини 

^0 
5 4з, стар1шому лейтенанту;

началъъ|ику медичного пункту 6ази збер1гання
|нженерних боеприпас|в та майна в|йськово|
частину| 

^0 
5 4з, сер)канту;

2. Фголос ити [|одяку голови 9угувсько| районно| дер>кавно| адм|н|сщац!|
та голови 9угувсько| районно| ради:

Балабай
1(атерин| ,{митр|вн!

[алаку
Флександру Р1иколайовину

-}1итвиненко
!рин| йикола|вн|

_ зав|дутон|й сховищ
|нженерних боеприпас|в
частини А0543;



4

нач€|льнику
таемниц|

служби охорони
9угу|вського

дерх<авно|

районного
111ульз|

1!1ар!| йосип|вн|

€тарусьов|й
€вген|| 1ван|вн1

територ1€|"льного центру комплектування та
соц|ально[ п|дтримки, стартшин|;

_ адм|н|стратору групи зв'язку 9угу{вського

районного територ|€!пьного ценщу
комшлектування та соц|ально? п1дщимки.

постн|ковА

вно1

лков


