
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про нагородження з нагоди  
Дня високомобільних десантних військ 
 
 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 
обласної ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради 
від 29 березня 2013 року № 34, за ініціативи голови обласної ради,  згідно з 
підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 
нагородження Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради: 

 
За вагомий особистий внесок у підтримку законності та правопорядку на 

території міста та області, сумлінне ставлення до виконання службових 
обов’язків, активну життєву позицію та з нагоди державного свята – Дня 
високо мобільних десантних військ оголосити Подяку обласної ради: 

 
Білому 
Олександру Володимировичу 

- молодшому лейтенанту, командиру взводу 
штабних машин роти управління 
батальйону управління військової частини – 
польова пошта В 4174 
 

Кузнєцову 
Євгену Валерійовичу 
 

- старшому сержанту, головному сержанту 
роти зв’язку батальйону управління 
військової частини – польова пошта В 4174 
 

Кравченку 
Євгену Вікторовичу 
 

- сержанту, командиру 1-го десантно-
штурмового взводу 1-го десантно-
штурмового батальйону військової 
частини-польова пошта В 4174 
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Великохатьку 
Віталію Валентиновичу 
 

- прапорщика, головного сержанта 2-ї 
дивізійно-штурмової роти 1-го десантно-
штурмового батальйону військової 
частини-польова пошта В 4174  

 
Кухаренку 
Володимиру Володимировичу 
 
 
 
 

 
- 

 
молодшому лейтенанту, командиру 
гранатометного взводу роти вогневої 
підтримки 2-го десантно-штурмового 
батальйону військової частини – польова 
пошта В 4174   

Плотнікову  
Артему Олеговичу 

- старшому сержанту, головному сержанту 
мінометної батареї 2-го десантно-
штурмового батальйону військової 
частини-польова пошта В 4174 

   
Лупашку 
Роману Сергійовичу 

- прапорщику, командиру 1-го 
розвідувального взводу розвідувальної роти 
військової частини – польова пошта В 4174  

   
Ревенку 
Олександру Олександровичу 

- майору, заступнику командира 2-го 
десантно-штурмового батальйону по роботі 
з особовим складом військової частини – 
польова пошта В 4174 

   
Власюку 
Віталію Сергійовичу 

- молодшому сержанту, головному сержанту 
інженерно-позиційного відділення 
інженерно-позиційного взводу інженерно-
технічної роти групи інженерно 
забезпечення 79-ї десантної штурмової 
бригади Сухопутних військ Збройних Сил 
України 

   
Павелку 
Віталію Володимировичу 

- старшому сержанту, командиру інженерно-
технічного взводу інженерно-технічної 
роти групи інженерного забезпечення 79-ї 
десантної штурмової бригади Сухопутних 
військ Збройних Сил України 

   
Авраменку 
Олексію  

- старшому лейтенанту, заступнику 
начальника штабу 3-го десантно-
штурмового батальйону військової 
частини-польова пошта В 4174 
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Каліванову 
Дмитру Вікторовичу 

- молодшому сержанту, командиру 
відділення взводу десантного забезпечення 
роти десантного забезпечення військової 
частини – польова пошта В 4174  

   
Молчанову 
Сергію Сергійовичу 

- старшому сержанту, заступнику командира 
возгеметного взводу роти радіаційного, 
хімічного, біологічного захисту військової 
частини – польова пошта В 4174  

   
Томіну  
Володимиру Володимировичу 

- сержанту, головному сержанту – командиру 
відділення взводу підвозу боєприпасів  
військової частини – польова пошта В 4174 

   
Вакуленку 
Євгену Михайловичу 

- молодшому лейтенанту, заступнику 
командира зенітної ракетно-артилерійської 
батареї по роботі з особовим складом 
зенітного ракетно-артилерійського 
дивізіону військової частини – польова 
пошта В 4174  

   
Бєздєтному  
Олегу Олеговичу 

- молодшому сержанту, головному сержанту-
командиру відділення 2-го зенітного 
ракетного взводу зенітної ракетної батареї 
військової частини-польова пошта В 4174  

   
Спіркіну 
Олегу Олександровичу 

- сержанту, головному сержанту – командиру 
відділення 1-го взводу роти снайперів 
військової частини – польова пошта В 4174  

   
Ялинному 
Ігорю Олеговича 

- молодшому сержанту, командиру 2-го 
відділення 1-го взводу батареї 
протитанкових керованих ракет військової 
частини – польова пошта В 4174  

   
Бондарчуку 
Юрію Анатолійовичу 

- сержанту, командиру радіо відділення 
інформаційно-телекомунікаційного вузла 
79-ї окремої аеромобільної бригади 
Сухопутних військ Збройних Сил України 

   
Грубому 
Максиму Павловичу 

- прапорщику, головному сержанту оркестру 
військової частини – польова пошта В 4174.  

 
 
Голова обласної ради                      В.В.Москаленко 



 4 
 
 
 
 
 


