
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
22.07.2017                Ужгород                                 № 334 

 

Про нагородження грамотою  

міської ради 

 

1. За сумлінне виконання завдань за призначенням в зоні проведення 

антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та 

з нагоди Дня Незалежності України нагородити грамотою міської ради: 

 

Балецького Василя 

Михайловича 

 

 

майора, начальника групи проведення службових 

розслідувань Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку 

 

Бушко Олександра 

Васильовича 

старшого солдата, стрільця групи охорони та 

патрульно-постової служби взводу охорони та 

патрульно-постової служби роти Військової 

служби правопорядку Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

Вірвана Романа 

Михайловича 

старшого солдата, стрільця групи охорони та 

патрульно-постової служби взводу охорони та 

патрульно-постової служби роти Військової 

служби правопорядку Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

Готру Василя 

Васильовича 

сержанта, начальника групи охорони та 

патрульно-постової служби взводу охорони та 

патрульно-постової служби роти Військової 

служби правопорядку Ужгородського зонального 

відділу Військової служби правопорядку 

 

Міцеля Федіра 

Володимировича 

полковника, начальника Ужгородського 

зонального відділу Військової служби 

правопорядку 



Молнара Отто  

Оттовича 

молодшого сержанта, помічника начальника 

групи охорони та патрульно-постової служби 

взводу охорони та патрульно-постової служби 

роти Військової служби правопорядку 

Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку 

 

Мрикало Євгенію  

Іванівну 

старшого солдата, діловода відділення персоналу 

штабу Ужгородського зонального відділу 

Військової служби правопорядку 

 

Мрикало Романа 

Богдановича 

підполковника, начальника відділення 

організації охорони, патрульно-постової служби 

правопорядку у гарнізонах Ужгородського 

зонального  відділу Військової служби 

правопорядку 

 

Опіярі Максима 

Дмитровича 

молодшого сержанта, помічника начальника 

групи охорони та патрульно-постової служби 

роти Військової служби правопорядку 

Ужгородського зонального відділу Військової 

служби правопорядку 

 

Скрипая Сергія 

Володимировича 

майора, оперативного чергового відділення 

оперативних чергових штабу Ужгородського 

зонального відділу Військової служби 

правопорядку 

 

 

2. За сумлінне виконання завдань, високі показники у службово-

бойовій діяльності та з нагоди Дня Незалежності України нагородити 

грамотою міської ради: 

 

Церковника Євгена 

Івановича 

 

 

старшого інструктора (з водіння) взводу 

матеріально-технічного забезпечення 4 

стрілецького батальйону військової частини 3002 

Західного оперативно-територіального 

об'єднання Національної гвардії України 

 

Яворського Михайла 

Васильовича 

солдата, старшого стрільця 2 патрульного 

відділення 1 патрульного взводу 9 патрульної 4 

стрілецького батальйону військової частини 3002 

Західного оперативно-територіального 

об'єднання Національної гвардії України 

 



Якубича Володимира 

Володимировича 

старшого солдата, стрільця 3 відділення 1 

стрілецького взводу 8 стрілецької роти 4 

стрілецького батальйону військової частини 3002 

Західного оперативно-територіального 

об'єднання Національної гвардії України 

 

 

3. За вагомий особистий внесок у вирішення соціально-економічних 

питань міста, сприяння розвитку підприємництва та з нагоди Дня підприємця 

нагородити грамотою міської ради: 

 

Грицищук Марію 

Михайлівну 

приватного підприємця 

 

 

Костю Віктора  

Андоровича 

 

приватного підприємця 

 

Лизанця Василя 

Михайловича 

приватного підприємця 

 

 

Мошака Миколу 

Михайловича 

 

приватного підприємця 

 

Раскатову Тетяну 

Володимирівну 

 

приватного підприємця 

Тирпака Олександра 

Васильовича 

 

приватного підприємця 

 

Турховську Олександру 

Іванівну 

приватного підприємця 

 

 

Чорнака Юрія  

Юрійовича 

 

приватного підприємця  

 

Чурея Володимира 

Володимировича 

приватного підприємця 

 

 

Югас Габріелу  

Йосипівну 

 

приватного підприємця 

 

 

Міський голова                                                                      Б. Андріїв 


