
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
22.08.2019                                 Ужгород                                № 352 

   

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

 1. За зразкову військову дисципліну, високі показники у службово-

бойовій діяльності та з нагоди Дня незалежності України нагородити грамотою 

міської ради: 

Барилка 

Анатолія Анатолійовича 

 

старшого сержанта, головного сержанта-

командира відділення взводу забезпечення 

Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку 

 

Бляшина 

Ігоря Івановича 

прапорщика, головного сержанта взводу охорони 

та патрульно-постової служби роти Військової 

служби правопорядку Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

 

Гончара 

Едуарда Анатолійовича 

сержанта, начальника групи охорони та 

патрульно-постової служби взводу охорони та 

патрульно-постової служби роти Військової 

служби правопорядку Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

Звіра 

Василя Івановича 

 

старшого сержанта, інструктора з бойової 

армійської системи роти Військової служби 

правопорядку Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку 

 

Неплохова 

Григорія Миколайовича 

підполковника, начальника відділення військової 

інспекції безпеки дорожнього руху 

Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку 



Сідорова 

Сергія Сергійовича 

підполковника, начальника відділення 

оперативних чергових-старшого оперативного 

чергового штабу Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

Скрипай 

Руслану Василівну 

майора юстиції, помічника начальника відділу з 

правової роботи Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

Суботу 

Миколу Дмитровича 

 

молодшого лейтенанта, заступника командира 

роти Військової служби правопорядку з 

морально-психологічного забезпечення 

Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку 

Воробея 

Валентна Вікторовича 

молодшого сержанта, старшого механіка-водія 1 

танкового взводу 1 танкової роти танкового 

батальйону військової частини А 1556 

 

Іванківа 

Володимира Миколайовича 

молодшого сержанта, командира танка 3 

танкового взводу 2 танкової роти танкового 

батальйону військової частини А 1556 

 

Музику 

Віталіну Миколаївну 

старшого солдата, кухаря взводу матеріального 

забезпечення військової частини А 1556 

 

Остапчука 

Сергія Валерійовича 

прапорщика, старшого стрільця 5 роти 2 гірсько-

штурмового батальйону військової частини         

А 1556 

 

Тростянюка 

Томаша 

солдата, водія 2 гірсько-штурмового відділення 3 

гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової 

роти військової частини А 1556 

 

Ковальчина 

Тараса Івановича 

прапорщика, начальник військового наряду 

(командира 1 відділення) 3 патрульного взводу 

патрульної роти 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3002 Західного оперативно-

територіального об’єднання Національної гвардії 

України 

Кучера 

Дмитра Євгеновича 

майора, заступника командира батальйону з тилу 

3 стрілецького батальйону військової частини 

3002 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України 



Чопа 

Дмитра Ігоровича 

старшого сержанта, інструктора з тактичної 

підготовки охорони громадського порядку 3 

стрілецького батальйону військової частини 3002 

Західного оперативно-територіального об’єд-

нання Національної гвардії України 

 

Шийко 

Ярослава Петровича 

старшого прапорщика, начальника про-

довольчого складу взводу матеріально-

технічного забезпечення 3 стрілецького 

батальйону військової частини 3002 Західного 

оперативно-територіального об’єднання Націо-

нальної гвардії України 

 

Яремія 

Михайла Васильовича 

старшого солдата, стрільця 2 відділення 1 

стрілецького взводу стрілецької роти 3 

стрілецького батальйону військової частини 3002 

Західного оперативно-територіального об’єд-

нання Національної гвардії України 

 

2. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 

внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та 

правопорядку, захист інтересів суспільства і держави та з нагоди Дня 

незалежності України нагородити грамотою міської ради: 

 

Садварія 

Вʼячеслава Владиславовича 

 

лейтенанта поліції, інспектора взводу 2 роти 4 

батальйону управління патрульної поліції в 

Закарпатській області Департаменту  

патрульної поліції 

 

Фелдеша 

Івана Івановича 

завідувача сектору забезпечення діяльності 

управління патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції  

 

 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови                                           І. ФАРТУШОК 


